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Sida 4

Mia Bergkvist (S) motion och Göran Bengtssons
medborgarförslag om iordningställande av
parkering mitt emot hyreshuset Prästgatan 10

Dnr KK 2016-00337 913
Mia Bergkvist (S) och Göran Bengtsson anför följande i gemensam
motion/medborgarförslag:
PRO (Pensionärernas riksorganisation) Avesta, RIA (Råd och Information i Alkoholfrågor)
Åkes grill och pizzeria samt i viss mån Pias returtjänst har sina lokaler i och i kring
Corneliusgatan 25.
PRO Avesta har aktiviteter så gott som varje dag i sin lokal. PRO Avesta har också många
medlemmar som använder rullator och även rullstol. Det finns också folk som har svår för att
gå längre sträckor. Aktiviteterna pågår i regel två till tre timmar.
Utanför PRO-lokalen är parkering tillåten endast en halv timme.
Gäster till PRO och RIA är således hänvisade till att parkera på Prästgatan. Dess högra sida är
oftast upptagen av de hyresgäster som bor i hyreshuset som finns intill och även gäster till
dessa. Det innebär att de som besöker nämnda lokaler och näringsställe oftast inte har
någonstans att parkera i närheten utan får leta parkering långt från dessa ställen.
Mitt emot hyreshuset Prästgatan 10 finns en plan yta (f d lekplats) som med enkla medel skulle
kunna iordningställas för parkering. Det skulle också underlätta för snöröjningen på
Prästgatan vintertid.
Mia Bergkvists (S) och Göran Bengtssons förslag:
- Parkering iordningställs mitt emot hyreshuset Prästgatan 10.
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016 att remittera motionen/medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 januari 2017 att motionen/medborgarförslaget
remitteras till kommunkansliet (teknisk service) för yttrande.
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§ 28 (forts)
Teknisk service yttrande
Tekniska kontoret har med samtliga verksamhetsgrenar inom kontoret genomlyst förslaget
och noterar följande:
- Den i medborgarförslaget föreslagen yta för parkering (f d lekplats), är i Avesta kommuns
gällande detaljplan utlagd som ”Allmän plats – park”.
- I huvudsak ska fastighetsägare förse fastighet med parkeringsmöjligheter inom egen
fastighet.
- Tekniska kontoret finner det olämpligt att ianspråkta de allt färre grönområden till
parkeringsplatser.
Tekniska utskottets förslag:
- Motionen/medborgarförslaget avslås.
Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet.
Beredning
- Mia Bergkvists (S) och Göran Bengtssons motion/medborgarförslag 24 november 2016.
- Kommunfullmäktige 28 november 2016 § 186.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari 2017 § 3.
- Teknisk service yttrande skrivelse nummer 20.17, 21 februari 2017.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 16 mars 2017 § 23.
- Kommunstyrelsen 3 april 2017 § 40.
Medborgarförslagsställaren medverkar vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet och
informerar om ärendet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Martti Hopponen (SD) att
motionen/medborgarförslaget tillstyrkes.
Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen/medborgarförslaget
avslås med yttranden från Teknisk service.
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§ 28 (forts)
Efter fastställd proposition beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen/medborgarförslaget avslås.
___
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§ 29

Ansökan om investeringsbudget –
fiberförläggning till nedläggningshotade
ADSL-noder, stamfiber till landsbygden
2017-2018

Dnr KK 2017-00009 049
Administrativa chefen Göran Johansson och IT-chef Göran Ecström anför följande:
Kommunfullmäktige beviljade mars 2015 investeringsbudget om 13 570 tkr för
fiberförläggning till nedläggningshotade ADSL-noder i följande områden:
-

Hovnäs/Leknäs
Svensbo Vansjö
Näs Bruk (Klart)
Rembo (Klart)
Knallasbenning (Klart)
Klintbo (Klart)
Stusshyttan (Klart)
Hede (Klart)
Högsbergsmasten (Klart)
Gisselbo (Klart)
By (Klart)
Storbyn

Medfinansiering har sökts hos Europeiska regionala utvecklingsfonden tillsammans med
länsstyrelsen om totalt 8 900 tkr. Avesta kommun har hittills beviljats 2 900 tkr i stöd.
I nuvarande stödansökan ingår de tre områden som ännu inte har fått fiberanslutning samt
följande områden:
- Vatebo
- Fornby
- Kullhyttan/Pellbo
- Igeltjärna
- Tillfället
- Kårbo
- Axelsbo
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§ 29 (forts)
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet medverkade IT-chef Göran Ecström och
bredbandskoordinator Marcus Eriksson och informerade om ärendet.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 10 januari 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 februari 2017 § 28.
- Kommunstyrelsen 3 april 2017 § 28.
Lars Isacsson (S) och Ulf Berg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Beviljad och kommande medfinansiering får användas för fiberutbyggnad till
Hovnäs/Leknäs, Svensbo Vansjö, Storbyn, Vatebo, Fornby, Kullhyttan/Pellbo, Igeltjärna,
Tillfället, Kårbo och Axelsbo
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
IT-chefen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 9

2017-04-25

Kommunfullmäktige

§ 30

Anneli Karlssons (KL) motion om trygga
miljöer i det offentliga rummet

Dnr KK 2016-00269 913
Anneli Karlsson (KL) har lämnat in en motion och anför följande:
Hemmet är, som vi vet, den farligaste platsen att vistas på för kvinnor. Det mesta våld som
kvinnor utsätts för utövas av en man de har en relation till, och det sker inom hemmets fyra
väggar.
Men det finns andra platser, som allmänt sett känns mer hotfulla för kvinnor i alla åldrar. Det
är platser med egenskaper som gör, att man där kan känna rädsla för att bli överfallen.
För att känna sig trygg, undviker man att vistas på dem.
Denna helt befogade rädsla begränsar särskilt kvinnors rörlighet i både tid och rum, och
historiskt har vi låtit detta ske utan att ingripa annat än i undantagsfall.
Kvinnor går omvägar, går inte ut ensamma, tar taxi, stannar hemma – exemplen kan
mångfaldigas. Rädslan blir i själva verket till en stor brist i jämställdheten mellan kvinnor och
män.
Många av dessa platser hör till det som kallas ”det offentliga rummet”, och är därmed
samhällets ansvar. Det kan vara parker, gång- och cykelbanor, torg, passager, tunnlar,
parkeringar, busskurer och mycket annat som är undanskymt beläget, dåligt upplyst, förbuskat,
mörkt och kusligt.
För att åstadkomma ett mer jämställt samhälle, måste vi anstränga oss att förändra det
offentliga rummet så att det är tryggt och tillgängligt även för kvinnor.
Det kräver också av oss att påverka dem som styr över den privata delen av ”den offentliga”
miljön, så att även den är tillgänglig för kvinnor.
Motionärens förslag för att åstadkomma en så trygg offentlig miljö som möjligt:
- att Avesta kommun gör en kartläggning – gärna med hjälp av medborgarna – av de platser,
som kan uppfattas som hotfulla och/eller utgöra en risk att vistas på vid olika tider på
dygnet.
- att denna kartläggning används som grund för att ta fram en åtgärdsplan för att
åstadkomma så trygga offentliga miljöer som möjligt.
- att dessa åtgärder prioriteras för att snabbt bli verklighet.
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§ 30 (forts)
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att remittera motionen till lokala
brottsförebyggande rådet, teknisk service, pensionärsrådet, ungdomsrådet och handikapprådet
för yttrande.
Handikappföreningarnas Samarbetsorgans (HSO) yttrande
HSO bifaller Anneli Karlssons (KL) motion med särskilt beaktande till att gälla både kvinnor
och män samt speciellt till de med funktionsnedsättning.
Pensionärsrådets yttrande
Tryggheten i det offentliga rummet upplevs, speciellt av äldre, ha minskat under senare år.
Pensionärsrådet är medvetna om att det idag pågår arbete i kommunen för att göra ”det
offentliga rummet” säkrare, men hoppas att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka
motionens förslag som det sammanfattas i motionens avslutande tre att-satser.
Ungdomsrådets yttrande
Ungdomsrådet har gått igenom motionen och anser att en kartläggning är en bra idé men att
alla i Avesta måste ges tillfälle att yttra sig över den upplevda otryggheten. En kartläggning kan
därför kompletteras av trygghetsvandringar.
Ungdomsrådet bedömer att en del av den upplevda otryggheten kan ha att göra med att det
inte är några människor ute på stadens gator, det finns ingen som kan hjälpa den som känner
otrygghet.
Skolan kan upplevas som en otrygg plats att vistas på men skolvärdar har gjort skolorna
tryggare. Skolvärdar finns på Domarhagen men inte på Karlfeldtgymnasiet. Trygghetspersonal
kan också behöva gå med elever hem. Ungdomsrådet tänker sig att en säkerhetsknapp eller en
app skulle kunna tänka sig att öka tryggheten.
Ungdomsrådet föreslår att motionen är besvarad med ungdomsrådets yttrande
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§ 30 (forts)
Lokala brottsförebyggande rådets yttrande
Lokala brottsförebyggande rådet anser att arbetet som beskrivs i motionen pågår i form av
samverkansavtal och medborgarlöften mellan Avesta kommun och Lokalpolisområde FalunAvesta.
Avesta kommun och Lokalpolisområde Falun-Avesta tog fram sina första medborgarlöften
under våren 2016. I det fortsatta arbetet har det Lokala brottsförebyggande rådet utsett en
arbetsgrupp bestående av kommunpolis, säkerhetssamordnare samt samordnare för det lokala
brottsförebyggande rådet. Arbetsgruppen ska, under 2017, arbeta vidare med kommande
medborgarlöften i enlighet med polismyndighetens metodstöd.
Arbetet med medborgarlöften bygger på samverkan mellan polis, kommun och medborgare. I
arbetet med att ta fram medborgarlöften ingår flera olika delar, från att initiera samverkan till
att ge återkoppling. Medborgarlöftena ska utgå från lokala förhållanden och en aktuell
lägesbild i Avesta kommun. Den gemensamma lägesbilden är en kombination av polisens,
kommunens och medborgarnas kunskap om det aktuella området. När en gemensam lägesbild
har tagits fram ska man tillsammans prioritera och komma fram till gemensamma
fokusområden för samverkan.
I nu gällande samverkansöverenskommelse mellan Avesta kommun och lokalpolisområde
Falun-Avesta har tio punkter prioriterats för samverkan. En av de punkterna innefattar att
genomföra trygghetsvandringar och förbättra den yttre miljön utifrån det brottsförebyggande
perspektivet. Trygghetsvandringar innebär kartläggning av otrygga platser där polis och
kommun i samråd med medborgare föreslår förändringar för att öka tryggheten och förebygga
brott.
Lokala brottsförebyggande rådet föreslår att motionen är besvarad med yttrandet.
Teknisk service yttrande
I teknisk service arbete med utvecklingen av det offentliga rummet ingår trygghetskänslan
alltid som en faktor att ta hänsyn till. Andra viktiga faktorer består bland annat av
trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, trivsamhet, miljö och estetik. Åtgärder blir ofta
utformade genom en kompromiss av dessa faktorer. Det övergripande målet är att skapa
offentliga rum som är till för alla, det vill säga jämställda miljöer där alla känner sig lika
välkomna. Att skapa en stark trygghetskänsla hos individerna är en viktig aspekt för att skapa
sådana offentliga rum.
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§ 30 (forts)
Ett steg i att skapa tryggare miljöer är att skapa så mycket kontakt mellan människor som
möjligt. Upplevelsen av trygghet blir större om fler människor rör sig i de offentliga miljöerna.
Det kan dels handla om nattvandring eller liknande engagemang, men kanske viktigast är det
att få fler människor att röra sig i de offentliga miljöerna. Ett bra sätt att skapa fler möten
mellan människor är att satsa på att fler väljer transportmedlen gång och cykel. Upplevelsen av
trygghet blir större vid möten med gångtrafikanter och cyklister jämfört med möten med en
bilist. Detta är en av flera anledningar till att teknisk service vill prioritera gång och cykel som
transportmedel högre.
Teknisk service arbetar aktivt med att se till så att belysning är tillräcklig och placerad på rätt
ställen samt att ingen växlighet ska påverka trygghetskänslan negativt hos invånarna mer än
växtligheten bidrar positivt i andra avseenden.
Teknisk service genomför kontinuerligt åtgärder med delsyfte att bidra till ökad
trygghetskänsla. Under ett par års tid har det röjts sly utefter kommunens gång- och
cykelvägnät. Likaså har tätortsnära skogsområden röjts i syfte att öppna upp landskapet och
därigenom förhoppningsvis skapa en större känsla av trygghet vid vistelser i dessa miljöer.
Förutom slyröjning har kommunen satsat på de offentliga miljöerna i form av utsmyckningar
och sommarblommor. Även öppnandet av Ponsbachs väg mot Skolgatan är positivt ur en
trygghetssynpunkt då fler människor och fordon nu rör sig längs gatan.
Brottsförebyggande rådet genomför trygghetsvandringar tillsammans med polisen och olika
lokala organisationer. Vid trygghetsvandringarna deltar teknisk service. En sådan
trygghetsvandring genomfördes under 2016 i Krylbo.
I kommunstyrelsens mål och budget för perioden 2017 – 2019 finns årligen 1000 tkr avsatta
för bland annat förbättring och upprustning av belysning, gång- och cykelvägar med mera i
syfte att bidra till en ökad trygghetskänsla.
Teknisk service stödjer ett vidare arbete genom Brottsförebyggande rådet där platser som
upplevs otrygga kartläggs.
Teknisk service är en deltagande part i Brottsförebyggande rådet vilket gör att viktiga åtgärder
på ett snabbt och smidigt sätt hamnar i teknisk service prioriteringslista över åtgärder.
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§ 30 (forts)
Beredning
- Anneli Karlssons (KL) motion 12 september 2016.
- Kommunfullmäktige 27 september 2016 § 145.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2016 § 105.
- Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) skrivelse 1 december 2016.
- Pensionärsrådets skrivelse 8 december 2016.
- Ungdomsrådets skrivelse 6 december 2016.
- Lokala brottsförebyggande rådets skrivelse 28 december 2016.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 15 februari 2017 § 13 inkl tjänsteskrivelse.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2017 § 37.
- Kommunstyrelsen 3 april 2017 § 41.
Anneli Karlsson (KL), Lars Isacsson (S), Pia Aronsson (V), Susanne Berger (S) och
Maria Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att motionen är besvarad med
yttranden från teknisk service och lokala brottsförebyggande rådet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är besvarad med yttranden från teknisk service och lokala brottsförebyggande
rådet.
___
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§ 31

Initiering av program för Outdoor

Dnr KK 2017-00076 820
Bildningsstyrelsen överlämnar ärende om initiering av program för Outdoor.
Bildningsstyrelsen har gett resultatenhetschef kultur och fritid i uppdrag 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.
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.
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Utredningen kan konstatera att en ”Outdoorkarta” där intressenten själv kan välja vilka lager
hen vill ska visas är det mest ändamålsenliga instrumentet för att presentera outdoorutbudet i
Avesta kommun. Utredningen föreslår därför kommunfullmäktige att uppdra VästmanlandDalarna 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.
Bildningsstyrelsens 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”.
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet medverkade utredare Sara Norqvist och kultur- och
fritidschef Ing-Marie Pettersson-Jensen och lämnade information.
Beredning
- Bildningsförvaltningens skrivelse 11 januari 2017.
- Bildningsstyrelsen 15 februari 2017 § 13.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2017 § 38.
- Kommunstyrelsen 3 april 2017 § 42.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Westberg (S), Johan Thomasson (M) och
Henrik Öhrn (MP)bifall till kommunstyrelsens förslag, att ett program för Outdoor initieras
samt att Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ges i uppdrag att ta fram en
”Outdoorkarta”.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ett program för Outdoor initieras.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ges i uppdrag att ta fram en
”Outdoorkarta”.
___
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§ 32

Biblioteksplan för Avesta kommun 2017-2020

Dnr KK 2017-00077 880
Bildningsstyrelsen överlämnar ärende om 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 bildningsstyrelsen den 15 februari
kan den tas av kommunfullmäktige den 20 mars 2017.
Bildningsstyrelsens förslag
- Bildningsstyreslen godkänner förslag till biblioteksplan för Avesta kommun.
- Bildningsstyrelsen föreslår fullmäktige att anta biblioteksplanen för Avesta kommun.
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet medverkade kultur- och fritidschef
Ing-Marie Pettersson-Jensen och lämnade information.
Beredning
- Bildningsförvaltningens skrivelse 16 januari 2017.
- Bildningsstyrelsen 15 februari 2017 § 14.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2017 § 39.
- Kommunstyrelsen 3 april 2017 § 43.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Bildningsstyrelsen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 17

2017-04-25

Kommunfullmäktige

§ 32 (forts)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Westberg (S) bifall till kommunstyrelsens
förslag, att biblioteksplanen för Avesta kommun 2017-2020 antas.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Biblioteksplanen för Avesta kommun 2017-2020 antas.
___
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Sida 18

Ansökan om investeringsbudget för
om/tillbyggnad och renovering av Fors skolas
kök

Dnr KK 2017-00075 101
Bildningsstyrelsen överlämnar ansökan om investeringsbudget för om/tillbyggnad och
renovering av Fors skola kök. Ärendet har behandlats vid två tillfällen i bildningsstyrelsen.
Bildningsstyrelsen 15 februari 2017
Fors skolas kök är i stort behov av renovering och tillbyggnad. 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 de inte har möjlighet att tillaga mer än ett alternativ till skoleleverna. I dag måste de 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 underhållsarbetet och tillbyggnaden och utökningen blir en hyreshöjande
åtgärd.
Bildningsförvaltningens förslag:
- Bildningsstyrelsen beslutar godkänna om/tillbyggnationen av Fors skolas kök under
förutsättning att hyreshöjningen ej överstiger hyresvärdens föreslagna belopp.
Bildningsstyrelsens beslut 15 februari 2017:
- Bildningsstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att godkänna ansökan om investeringsbudget
för om/tillbyggnationen av Fors skolas kök.
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Bildningsstyrelsen 8 mars 2017
Enligt beslut från bildningsstyrelsen den 15 februari 2017, godkände styrelsen
om/tillbyggnation av Fors skolas kök, under förutsättning att hyreshöjningen ej överstiger
hyresvärdens föreslagna belopp.
Beloppet för ombyggnationen som styrelsen fick ta del av grundar sig på ett underlag som
bildningsförvaltningen fick av VD:n för Gamla Byn AB (GBAB).
Efter att bildningsstyrelsen tagit beslut om föreslagen om/tillbyggnation av köket i Fors skola,
har styrelsen för GBAB ändrat beloppet som ska belasta bildningsförvaltningen. Styrelsen
anser, till skillnad mot VD:n, att verksamheten ska belastas i högre omfattning än vad som
tidigare blev avtalat med VD:n för GBAB.
Den 7 mars genomfördes en förhandling mellan bildning och GBAB, med representanter
bestående av både tjänstemän och politiker. Efter genomförd förhandling är parterna överens
om att bildningsstyrelsen tar ett nytt beslut om ett högre belopp som omfattar hela
om/tillbyggnationen av köket. Som kompensation för att bildningsförvaltningen belastas med
ett högre hyrestillägg, erbjuder GBAB bildningsförvaltningen en hyresrabatt på Fors skola.
Beloppet som erbjuds motsvarar verkligt hyresutfall från en investering på 8 mkr och
kalkylränta 6,74 %, enligt tidigare besked från GBAB.
Bildningsförvaltningens förslag:
- Bildningsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade
investeringsansökan avseende om/tillbyggnation av Fors skolas kök, under förutsättning
att hyreshöjningen ej överstiger hyresvärdens föreslagna belopp samt att rabatten som
erbjuds motsvarar verkligt hyresutfall från tidigare föreslagen investeringsnivå.
Bildningsstyrelsens beslut 8 mars 2017:
- Bildningsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade
investeringsansökan avseende om/tillbyggnation av Fors skolas kök, under förutsättning
att hyreshöjningen ej överstiger hyresvärdens föreslagna belopp samt att rabatten som
erbjuds motsvarar verkligt hyresutfall från tidigare föreslagen investeringsnivå.
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Beredning
- Bildningsstyrelsen 15 februari 2017 § 10 inkl tjänsteskrivelse.
- Bildningsstyrelsen 8 mars 2017 § 31 inkl tjänstutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2017 § 40.
- Kommunstyrelsen 3 april 2017 § 44.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Westberg (S) bifall till kommunstyrelsens
förslag:
- Den reviderade investeringsansökan avseende om/tillbyggnation av Fors skolas kök
godkänns under förutsättning att hyreshöjningen ej överstiger hyresvärdens föreslagna
belopp samt att rabatten som erbjuds motsvarar verkligt hyresutfall från tidigare föreslagen
investeringsnivå.
- Finansiering för 2017 sker inom bildningsstyrelsens ram och framtida finansiering
hänskjuts till Mål och budget 2018-2020.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Den reviderade investeringsansökan avseende om/tillbyggnation av Fors skolas kök
godkänns under förutsättning att hyreshöjningen ej överstiger hyresvärdens föreslagna
belopp samt att rabatten som erbjuds motsvarar verkligt hyresutfall från tidigare föreslagen
investeringsnivå.
- Finansiering för 2017 sker inom bildningsstyrelsens ram och framtida finansiering
hänskjuts till Mål och budget 2018-2020.
___
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§ 34

Årsredovisning 2016 för Avesta kommun inkl
koncernen

Dnr KK 2017-00071 042
Kommunkansliet överlämnar årsredovisning för år 2016 för Avesta kommun och
sammanställd årsredovisning för kommunen, dess bolag och kommunalförbund.
I den sammanställda redovisningen ingår, förutom kommunen, även bostadsbolaget Gamla Byn AB
(100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, Avesta Vatten AB (100 %) och
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (49,2 %). Den sammanställda redovisningen skapar
en helhet av enheternas resultat- och balansräkningar. ”Koncernbokslutet” är i princip
fristående från de enskilda enheternas resultat- och balansräkningar. Utgångspunkt för den
sammanställda redovisningen är enheternas resultat- och balansräkningar och transaktioner
mellan enheterna elimineras.
I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel är mer än 20
procent. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering, vilket innebär att endast ägda andelar av dotterföretagens resultatoch balansräkningar tas med i den sammanställda redovisningen. Förvärvsmetoden innebär att
anskaffningsvärdet för dotterföretagens andelar har räknats av mot förvärvat eget kapital. I
eget kapital ingår, förutom kommunens eget kapital, endast den del av dotterföretagens eget
kapital som intjänats efter förvärvet.
Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 89 mkr (51 mkr) vilket är en
förbättring från samma period föregående år med 38 mkr. Årsresultat för Avesta kommun
uppgår till 73,8 mkr (48), Gamla Byn AB uppgår till 12,3 mkr (0,7), för Avesta Industristad AB
till 3,5 mkr (1,5), Avesta VA och Avfall AB till 0,1 mkr (0,1) och för Räddningstjänstförbundet
till 0,2 mkr (0,2).
Kommunen har ägarandelar i fler bolag men där Avesta kommuns andel är mindre än 20
procent;
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, i vilket Avesta och Hedemora kommuner,
Landstinget Dalarna, Försäkringskassan samt Länsarbetsnämnden ingår som
samarbetspartners. Förbundet bedriver verksamhet inom ramen för Lag om finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet
• Kollektivtrafik av Dalatrafik AB, som ägs gemensamt av länets kommuner och landstinget
• Renhållningen som bedrivs av privat entreprenör En enhet inom barnomsorgen som
bedrivs i annan regi
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•
•

En grundskola (år 1-6) som bedrivs som friskola sedan höst terminen 2002
Avesta kommun ingår även i ett samarbete tillsammans med NVU, Norra Västmanlands
utbildningsförbund, vad gäller planering för gymnasieverksamheten. Något ekonomiskt
åtagande finns ännu inte.

Förvaltningsberättelsen omfattar följande delar:
• Samhällsekonomisk utveckling
• Regional utveckling och samverkan
• Befolkningen
• Boende, näringsliv och arbetsmarknad
• God ekonomisk hushållning inklusive kommunfullmäktiges mål
• Finansiell analys
- Räkenskaper
- Redovisningsprinciper
• Sammanställd redovisning – koncern
• Personalredovisning
• Vi jämför oss med andra kommuner
Investeringarna för kommunen och bolagen tillsammans uppgår till 169 mkr för år 2016.
Merparten av bolagens investeringar utgörs av investeringar i lokaler för kommunal
verksamhet.
Pensionsåtagande på totalt 737 mkr redovisas enligt den blandade modellen med 127 mkr som
skuld och intjänade pensioner före 1998 som ansvarsförbindelse med 610 mkr.
Eget kapital uppgår till;
Redovisning, enligt blandad modell
Inklusive total pensionsförpliktelse

+ 434 mkr
– 176 mkr

Soliditeten uppgår till 44 procent exklusive bolagens upplåning och till 23 procent inklusive
bolagens upplåning. Soliditeten har ökat sett över perioden. Soliditeten inklusive
pensionsansvarsförbindelsen uppgår till -9 procent.
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Skulderna uppgår totalt till 1 020 mkr fördelat på bolagen med 911 mkr och med 109 mkr på
kommunen.
Varav:
Kommuninvest
Banklån
Certifikatprogram
Obligationer

550 mkr
0 mkr
370 mkr
100 mkr

Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens internbankshantering.
Den kommunala skatten exklusive kyrkoskatten uppgår till 33,60 kr för Avesta kommun. Det är
22 öre lägre i jämförelse med länet och 1,50 högre än riket. Den primärkommunala skatten för
Avesta kommun är 1,69 kr högre i jämförelse med riket.
I verksamhetsberättelserna redovisas följande:
Kommunfullmäktige
Det totala resultatet för fullmäktiges verksamhet är positivt
och uppgår till -0,2 mkr. Fullmäktiges verksamhet omfattar;
• Kommunfullmäktige
• Utmärkelsegåvor
• Revision
• Val
• Partistöd
Verksamheterna kommunfullmäktige inklusive fullmäktigeberedning, utmärkelsegåvor samt
valadministration har tillsammans genererat ett underskott på 250 tkr. Revision och partistöd har
tillsammans ett överskott med 80 tkr.
Kommunstyrelsen
Den totala budgetavvikelsen för kommunstyrelsen uppgår till 46,8 mkr och avvikelse gentemot
budget fördelar sig enligt följande:
• Kommunövergripande verksamhet 47,9 mkr
• Kommunkansliet 1,4 mkr
• Tekniskt utskott -2,6 mkr
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Överskottet beror främst på flyktingstatsbidraget med 20,4 mkr, kapitaltjänst för inte
färdigställda investeringar, realisationsvinster på markförsäljning och gemensamma
personalkostnader.
Omsorgsstyrelsen
Omsorgsstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 21,3 mkr fördelat på socialtjänst med
23 mkr, på vård och omsorg med -7,7 mkr samt övergripande förvaltningsbudget 6 mkr.
Överskottet beror på att budgeterat nytt trapphusboende LSS inte är i drift samt att utbyggnad av
Nybyvägens gruppbostad försenats under året. Ett stort överskott är också relaterat till intäkter
från Migrationsverket för ersättning för ensamkommande barn med 16,8 mkr.
Försörjningsstödsenheten redovisar dock ett underskott med -3,5 mkr.
Hälso- och sjukvårdsenheten visar positivt resultat med anledning av sjuksköterskebristen
medan hemtjänsten redovisar ett underskott med -5,4 mkr. Behovsökningen i Avesta är
relaterat till både ökningen av antalet äldre samt kommunens behov av äldreboendeplatser.
Bildningsstyrelsen
Bildningsstyren redovisar ett budgetunderskott på 5,6 mkr. Merparten förklaras av ökade
personalkostnader för att möta den stora ökningen av antal barn i skola, förskola och
barnomsorg som skett under de senaste åren. Rekrytering av nya lärare pågår över tiden men
prognosen visar att det kommer att bli problem att rekrytera lärare i allmänhet.
I och med att vi blivit fler invånare i Avesta kommun har trycket varit högt på förvaltningens
samtliga verksamheter under 2016 vilket inneburit att vi utökat organisationen inom flera
områden för att kunna möta verksamhetens behov. Grundskolans elevantal har under året ökat
från 2 332 elever till 2 459 elever. För att möta bristen på lokaler har verksamheten hyrt in
moduler.
Antalet nyinskrivna vid integrationsenheten var 478 personer. Arbetsmarknadsenheten är inne i
en implementeringsfas med ett nytt projekt Framtidsjobb Avesta som ska göra det lättare för
långtidsarbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden.
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Ett första, mindre servicecenter för bildningsstyrelsens behov öppnade i början av oktober i
biblioteket. Planering och ombyggnad har fortsatt under hösten för att bereda plats för hela
kommunens servicecenter i biblioteket med start i mars 2017.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Nämnden redovisar ett överskott på 1,3 mkr. Förklaringen till överskottet är att ett stort antal
föräldra- och studieledigheter tillsammans med vissa långtidssjukskrivningar inte kunnat
kompenseras genom vikariat och konsulter.
Gamla Byn AB
Årets resultat uppgår till 12,3 mkr (0,7)
Moderbolagets totala intäkter uppgår för perioden till 197 (191) mkr, vilket är en ökning med
6 mkr jämfört föregående år och beror främst på ökad uthyrning av lokaler.
Moderbolaget har ett långsiktigt mål att driftnettot ska överstiga 300 kr/m². Utfallet för 2016
blev 323 (309) kr/m². Avkastningen på totalt kapital uppgår till 5,8 (5,6) procent.
Koncernens redovisade resultat uppgår till 15,8 (2,3) mkr.
Koncernens investeringsvolym uppgick under 2016 till 62 (74) mkr, varav i moderbolaget 36
(72) mkr. Fastigheten Smeden 6 i Krylbo köptes in under året för omsorgsboende,
gruppboendet Blåmesen byggdes ut och Markusskolan byggdes ut med nytt kök.
Avesta kommun fortsätter den positiva trenden med en befolkningsökning. Vakanserna i
lägenhetsbeståndet har varit mycket låga under hela året och vid årets slut uppgick de till två
(6) lediga lägenheter.
Bolaget har haft ett utmanande år med förvaltningar som påverkats av den ökande
befolkningsmängden med många etableringar av moduler, allt ifrån HVB-moduler till
skollokaler. Även kommande år kommer byggnationer för både verksamhetslokaler för äldreoch barnomsorg och bostäder både i egen regi och via externa byggare att dominera.
Styrelsen beslutade 2015 att avropa två punkthus med fyra våningar via SABO. Koncepthusen
Kombo mini består av en- och tvårumslägenheter. Ett av husen kommer att hyras av
kommunen för LSS boende. Byggnationerna påbörjades hösten 2016 och beräknas stå klara
hösten 2017.
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Avesta Industristad AB
Årets resultat uppgår till 3,5 (1,5) mkr.
Bolagets investeringsvolym har uppgått till 24,7 (0,9) mkr och har till största delen bestått av
hyresgästanpassningar. Kopparsalen har byggts om till två kontorslokaler. Krylbo station har
anpassats till Krylbo hemtjänst. I byggnad 272, i vilken merparten av uthyrningarna skett, har
anpassningar genomförts. Två kulverat har bytts ut under Koppardalsvägen.
Avesta Vatten och Avfall AB
Bolagets resultat uppgår till 0,7 mkr (0,7) och fördelas med -0,4 mkr (1,2) på VAverksamheten och 1,1 mkr (-0,5) på avfallsverksamheten. Resultatförbättringen på avfallssidan
är hänförlig till ökade intäkter på grund av att fler abonnenter valt att inte ha separat
matavfallsinsamling.
Årets investeringar uppgår till 12,3 mkr (31,2) varav 0,2 mkr i byggnader, 9,6 mkr i maskiner
och andra tekniska anläggningar och 2,5 mkr i inventarier, verktyg och installationer. Vid årets
slut uppgick investeringar i pågående nyanläggningar till 5,4 mkr varav 4,6 mkr avser projekt
som kommer att vara färdigställda 2017.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Årets resultat uppgår till 0,2 (0,2) mkr.
Under 2016 genomförde räddningstjänsten totalt 1 347 utryckningar. Detta är något fler än
2015, men ur ett historiskt perspektiv färre än normalt. Antalet trafikolyckor 2016 har fortsatt
att öka jämfört 2014 och 2015. Ökningen av trafikolyckor har nu pågått under två år efter flera
år av minskningar. Antalet bränder i skog och mark har varit relativt få beroende på
sommarens väderförhållanden. Generellt har antalet bränder i byggnader varit något högre än
normalt.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet lämnade ekonomichef Siw Karlsson information.
Beredning
- Årsredovisning 2016 för Avesta kommun inklusive koncernen.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2017 § 41.
- Kommunstyrelsen 3 april 2017 § 45.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas tryckt årsredovisning.
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Ekonomichef Siw Karlsson ger övergripande information om det ekonomiska resultatet 2016
och måluppfyllelse.
Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Palm (S) redovisar kommunfullmäktiges resultat
och verksamhet 2016.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) redovisar kommunstyrelsens resultat och
verksamhet 2016.
Omsorgsstyrelsens ordförande Susanne Berger (S) redovisar omsorgsstyrelsens resultat och
verksamhet 2016.
Bildningsstyrelsens ordförande Mikael Westberg (S) redovisar bildningsstyrelsens resultat och
verksamhet 2016.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds ordförande Blerta Krenzi (S) redovisar
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds resultat och verksamhet 2016.
Mats Myrén, sammankallande för kommunrevisionen, ger kommunrevisionens kommentarer
till revisionsberättelsen samt krav på förbättringsåtgärder och inleder med följande:
”I revisionsberättelsen anges följande:
Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga styrelser/nämnds verksamhet och genom de
utsedda lekmannarevisorerna den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Styrelser och nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
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Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer sammantaget att styrelser och nämnd i Avesta kommun har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsernas och nämndens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är i överensstämmelse med de finansiella mål
som fullmäktige uppställt.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är i överensstämmelse med de
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelser och nämnd samt de enskilda
ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016.”
Revisionsberättelsen är upprättad av Mats Myrén, Sören Bertilsson, Sören Aspgren,
Lennart Hammargren och Erik Bohlin, av fullmäktige valda revisorer i Avesta kommun.
Prövning av ansvarsfrihet
Jäv – kommunstyrelsen
Lars Isacsson (S), Susanne Berger (S), Mikael Westberg (S), Johan Thomasson (M),
Filip Djupenström (PO), Maria Andersson (S), Kurt Kvarnström (S), Anneli Karlsson (KL),
Laila Borger (S), Anita Tärneborg (S), Pia Aronsson (V), Martti Hopponen (SD),
Kirsti Andersson (S), Patrik Sundin (S), Blerta Krenzi (S), Lennart Palm (S),
Henrik Öhrn (MP), Gunilla Berglund (C), Curt-Åke Cocce Larsson (KD), Maarit Hessling (M)
och Mikael Karlsson (KL) medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen med anledning av jäv.
Ulf Berg (M) inträder som ordförande vid behandling av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
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Jäv – omsorgsstyrelsen
Lars Isacsson (S), Susanne Berger (S), Pia Aronsson (V), Martti Hopponen (SD),
Kirsti Andersson (S), Åsa Lövgren (S), Maarit Hessling (M), Jerry Harrysson (C),
Hans Danielsen (S), Elisabeth Palmkvist (S) och Anders Westman (S), medverkar inte i
handläggning av ärende om ansvarsfrihet för omsorgsstyrelsen med anledning av jäv.
Jäv – bildningsstyrelsen
Mikael Westberg (S), Filip Djupenström (PO), Maria Andersson (S), Martti Hopponen (SD),
Ulf Bengtsson (S), Blerta Krenzi (S), Börje Laakso (SD), Måna Hesselrud (M),
Eric Karlsson (M), Åsa Lövgren (S), Henrik Väyrynen (S) och Mikael Karlsson (KL)
medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet för bildningsstyrelsen med
anledning av jäv.
Jäv – Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Susanne Berger (S), Blerta Krenzi (S), Åsa Lövgren (S), Charlotta Engström (S) och
Inger Engström (S) medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet för
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd med anledning av jäv.
Jäv – valberedningen
Lars Isacsson (S), Susanne Berger (S), Johan Thomasson (M), Anneli Karlsson (KL),
Laila Borger (S), Pia Aronsson (V), Lennart Palm (S), Henrik Öhrn (MP),
Gunilla Berglund (C), Erika Bengtsson (V) och Ruth Johansson (S) medverkar inte i
handläggning av ärende om ansvarsfrihet för valberedningen med anledning av jäv.
Ulf Berg (M) inträder som ordförande vid behandling av ansvarsfrihet för valberedningen.
Lars Isacsson (S), Blerta Krenzi (S), Gunilla Berglund (C), Susanne Berger (S)och
Mikael Westberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att Avesta kommun uppfyller
balanskravet genom årets justerade resultat, 69,2 Mkr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för år 2016 godkänns och därmed läggs revisionsberättelsen till
handlingarna samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljas ansvarsfrihet för styrelser
och nämnd samt de enskilda ledamöterna i dessa organ för 2016 års förvaltning.
- Avesta kommun uppfyller balanskravet genom årets justerade resultat 69,2 mkr.
___
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§ 35

Årsredovisning och koncernredovisning 2016
för Gamla Byn AB inkl Avesta Industristad AB

Dnr KK 2017-00090 042
Gamla Byn AB överlämnar årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016.
Gamla Byn AB
I förvaltningsberättelsen redovisas bl a följande (2015 års siffror inom parentes):
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av egna bostäder och lokaler i Avesta kommun.
Lägenhetsbeståndet per 2016-12-31 uppgår till 1 005 (999) lägenheter med en sammanlagd yta
av ca 67 554 (67 278) m². Lokalbeståndet uppgår till ca 122 282 (122 242) m². Gamla Byn
AB:s helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, organisationsnummer 556285-2904, innehar
ett lokalbestånd som uppgår till ca 95 700 (95 700) m².
Gamla Byn AB, ägs till 100 % av Avesta kommun.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Avesta kommun köpa, sälja, äga, bebygga,
utveckla, hyra ut och förvalta fastigheter med bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva
anläggningar. Bolaget ska i sin verksamhet ta hänsyn till de ägardirektiv som fastställs för
bolaget. Bolaget ska vara kommunkoncernens gemensamma fastighetsförvaltare, exklusive
Avesta Vatten och Avfall AB:s bestånd. Verksamheten ska bedrivas enligt
självkostnadsprincipen och med optimalt resursutnyttjande främja bostadsförsörjningen i
Avesta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i
bolaget.
Bolaget är moderbolag i en koncern med det helägda dotterbolaget Avesta Industristad AB,
organisationsnummer 556285-2904 med säte i Avesta kommun och vars verksamhet är att äga
och förvalta kommersiella fastigheter i Avesta kommun.
Avesta kommun fortsätter den positiva trenden med en befolkningsökning på totalt 244 (210).
Den totala folkmängden är 23 025 stycken individer vid utgången av september månad 2016.
Bolagets lägenhetsbestånd uppgår vid årets slut till 1005 (999) st. Vid årets början uppgick
antalet outhyrda lägenheter till 6 (9). Bolagets vakanser har varit mycket låga under hela året
och vid årets slut uppgick de vakanta lägenheterna till 2 (6) st, eller ca 0,2 (0,6) %.
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Överenskommelse om höjning av lägenhetshyrorna med 0,35 % från den 1 januari 2016 har
träffats med Hyresgästföreningen.
Dotterbolaget Avesta Industristad AB äger kommersiella fastigheter med ett lokalbestånd på
ca 95 700 m² i huvudsak industrilokaler med varierande status. Uthyrningsgraden på
industrilokaler, lagerlokaler och kontorslokaler har varit god. Vakansgraden för lokalerna per
den 1 januari 2017 är 10,8 % (17,2%).
Styrelsen beslutade år 2015 att avropa två stycken punkthus i fyra våningar som SABO
upphandlat. SABOs koncepthus Kombo mini, innehåller en- och tvårumslägenheter. Ett hus
kommer att hyras av Avesta Kommun för LSS-boende. Byggnationerna påbörjades under
hösten 2016 och beräknas vara färdigställda oktober 2017.
Efterfrågan på Avesta Industristad AB:s industri- och kontorslokaler bedöms vara god,
vakansgraden bedöms vara låg under hela året. Förhandlingar med ett antal presumtiva
lokalhyresgäster pågår.
Koncernens investeringsvolym uppgick under 2016 till 62 (74) Mkr varav i moderbolaget ca
36 (72) Mkr. Fastigheten Smeden 6 i Krylbo köptes in under året för 2 Mkr, gruppboendet
Blåmesen byggdes ut för 3,6 Mkr samt Markusskolan byggdes ut med ett nytt kök för en
kostnad om 15,5 Mkr.
Moderbolagets totala intäkter uppgår för perioden till ca 197 (191) Mkr, vilket är en ökning
med ca 6 Mkr jämfört med föregående år och som främst beror på ökad uthyrning av lokaler.
För att bibehålla fastighetsbeståndets värde har moderbolaget ett långsiktigt mål att driftnettot
skall överstiga 300 kr/m². Utfallet för 2016 blev 323 (309) kr/m². Avkastningen på totalt
kapital uppgår till 5,8 (5,6) %.
Soliditeten per 2016-12-31 för moderbolaget är 28,7 (28,2) %. Se även bolagets nyckeltal i
femårsöversikten.
Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 232 (224) Mkr.
Koncernens redovisade resultat uppgår till ca 15,8 (2,3) Mkr.
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Under räkenskapsåret 2015 stämde Gamla Byn AB Nya Byn Krylbo AB för att de brutit
förlikningsavtalet som upprättades när Rivella Fastigheter AB bytte namn till Nya Byn Krylbo
AB. I förlikningsavtalet står det bland annat att Nya Byn Krylbo AB skall byta namn när de är
på obestånd vilket Gamla Byn AB anser att Nya Byn Krylbo AB är. Huvudförhandling är
planerad till våren 2017.
Hyreshöjningen för år 2017 blev efter förhandlingar med Hyresgästföreningen 0,5 %. Bolaget
har tillsammans med Hyresgästföreningen arbetat med systematisk hyressättning (rättvis hyra).
Detta driftsattes vid årsskiftet 2016/2017. Både moderbolaget och dotterbolaget bedöms
uppvisa ett positivt resultat för 2017.
Vid periodens slut uppvisar koncernens konton ett saldo på 0 (6,5) Mkr. Koncernens
checkkredit uppgår till 70 (70) Mkr, varav i moderbolaget 40 (40) Mkr. Checkkrediten var vid
periodens slut nyttjad med 9 (0) Mkr i koncernen och 5,8 (0) Mkr i moderbolaget.
Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador.
Dessa risker hanteras genom efterlevnad av kommunens finanspolicy, systematisk
kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

48 682 288
12 265 991
60 948 279

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs
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Koncernen
Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 72 999 581 kr.
Styrelsen för Gamla Byn AB:s beslut:
- att godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2016.
- att föreslå årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i
resultatdispositionen.
Auktoriserade revisorer Therese Andersson och Margareta Sandberg, KPMG AB, har utfört
en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Gamla Byn AB för år 2016.
Enligt deras uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
De auktoriserade revisorerna tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
De tillstyrker också att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Avesta Industristad AB
I förvaltningsberättelsen redovisas bl a följande (2015 års siffror inom parentes):
Avesta Industristad AB bedriver fastighetsförvaltning av egna lokaler, främst industrilokaler i
Avesta kommun. Lokalbeståndet uppgår per 2016-12-31 till ca 95 700 (95 700) m² varav ca 72
000 (71 500) m² är prima lokaler.
Bolaget är dotterbolag i en koncern, där moderbolaget Gamla Byn AB, organisationsnummer
556285-2896 äger dotterbolaget Avesta Industristad AB, till 100 % som i sin tur ägs till 100 %
av Avesta kommun.
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Bolaget skall äga och förvalta kommersiella fastigheter i Avesta kommun. Bolaget ska i sin
verksamhet ta hänsyn till de ägardirektiv som fastställts för bolaget. Bolaget ska, enligt god
teknisk praxis och gällande hyreslagstiftning samt med optimalt resursutnyttjande verka för att
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för uthyrning inom Avesta kommun. Verksamheten ska
bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Avesta Industristad AB äger fastigheter med ett lokalbestånd på ca 95 700 (95 700) m², i
huvudsak industrilokaler med varierande status. Uthyrningsgraden på industrilokaler,
lagerlokaler och enklare kontorslokaler har varit god. Vakansgraden för lokalerna per den 1
januari 2017 är 10,8% (17,2%). Risken är stor när flertalet hyresavtal är på kortare tid.
Efterfrågan på lokaler under 2017 bedöms vara god och vakansgraden bedöms vara låg under
året. Det pågår diskussioner med ett antal presumtiva hyresgäster.
Bolagets investeringsvolym har uppgått till ca 24,7 (0,9) Mkr.
Bolaget bedriver inte verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken
eller som i övrigt har speciell påverkan på miljön. Däremot har bolaget som ägare av
fastigheter, där mångårig industriell verksamhet bedrivits efterlämnat sina spår. Bolaget har
ansvar för att förändringsarbeten på fastigheterna utförs så att den yttre miljön påverkas så lite
som möjligt. Detta görs genom nära samarbete med berörda myndigheter enligt gällande lagar
och anvisningar.
Företagets kassaflöde från den löpande verksamheten är klart positivt. Bolagets checkkredit
som uppgår till 30 Mkr var vid periodens slut utnyttjad med 3,3 Mkr. En större amortering
gjordes i slutet av räkenskapsår 2015, detta har resulterat i lägre räntekostnader år 2016 än
räkenskapsår 2015.
Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador.
Dessa risker hanteras genom efterlevnad av kommunens finanspolicy, systematisk
kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet.
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§ 35 (forts)
Förslag till resultatdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Erhållna koncernbidrag
Årets resultat

8 535 432
3 515 870
12 051 302

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överförs

12 051 302
12 051 302

Styrelsen för Avesta Industristad AB:s beslut:
- att godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2016
- att föreslå årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i
resultatdispositionen.
Auktoriserade revisorer Therese Andersson och Margareta Sandberg, KPMG AB, har utfört
en revision av årsredovisningen för Avesta Industristad AB för år 2016. Enligt deras
uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Avesta Industristad AB:s finansiella ställning per
den 31 december 2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
De auktoriserade revisorerna tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
De tillstyrker också att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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§ 35 (forts)
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap 16 a § pröva
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska förslag lämnas till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Beredning
- Åsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 för Gamla Byn AB inkl
Avesta Industristad AB.
- Gamla Byn AB 21 februari 2017 § 4.
- Auktoriserade revisorernas revisonsberättelse 28 februari 2017 för Gamla Byn AB för år
2016.
- Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 för Avesta Industristad AB.
- Avesta Industristad AB 21 februari 2017 § 4.
- Auktoriserade revisorernas revisionsberättelse 28 februari 2017 för Avesta Industristad AB
för år 2016.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2017 § 42.
- Kommunstyrelsen 3 april 2017 § 46.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas tryckt årsredovisning. Ordförande i
Gamla Byn AB, Laila Borger, ger information om bolagens årsredovisning.
Jäv
Kurt Kvarnström (S), Ulf Berg (M), Laila Borger (S), Martti Hopponen (SD),
Ruth Johansson (S), Åsa Lövgren (S) och, Gerd Svedberg (S) medverkar inte i handläggning
av ärendet om ansvarsfrihet för Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB med anledning av
jäv
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§ 35 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- Följande ägardirektiv ges, enligt revisorernas tillstyrkan, till ombud vid årsstämma för
Gamla Byn AB:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget Gamla Byn AB och för
koncernen för år 2016.
- den balanserade vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
- styrelsens ledamöter och verkställande direkören erhåller ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Följande ägardirektiv ges, enligt revisorernas tillstyrkan, till ombud vid årsstämma för
Gamla Byn AB:
- Årsstämma för Gamla Byn AB ger följande ägardirektiv till ombud vid årsstämma för
Avesta Industristad AB:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Industristad AB för år 2016.
- den balanserade vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
- styrelsens ledamöter och verkställande direkören erhåller ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
___
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§ 36

Årsredovisning 2016 för Avesta Vatten och
Avfall AB

Dnr KK 2017-00113 042
Avesta Vatten och Avfall AB överlämnar årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
I förvaltningsberättelsen anförs följande (2015 års siffror inom parentes).
Verksamheten omfattar VA-och avfallsverksamheten i Avesta kommun, 2016 är bolagets
sjätte verksamhetsår. Bolaget svarar för dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten samt
insamling och återvinning av avfall i Avesta kommun. Anläggningarna omfattar fem
vattenverk, tre avloppsreningsverk, 50 pumpstationer, 22 mil vatten- och avloppsledning samt
en återvinningscentral. Bolaget levererar även vatten till Norbergs kommun. Allt vatten som
produceras kommer från grundvattentäkter och håller en hög kvalitet.
Brukningstaxorna för VA höjdes från 1:a januari 2016. Höjningen av brukningstaxan för VA
har gjorts för att säkerställa behovet av att förnya VA-ledningsnätet och innebar för en hela
VA-kollektivet en höjning med 1,5 %. I samband med att separat insamling av matavfall
införts i kommunen började en ny taxemodell för insamling av hushållsavfall att tillämpas från
1:a januari 2016, den nya taxan är miljöstyrande vilket innebär att de abonnenter som väljer att
inte sortera ut matavfall får en väsentligt högre avgift. För hela kollektivet innebar den nya
taxan en höjning med 12,3% vilket motsvarar den kostnadsökning som separat
matavfallsinsamling för med sig. Taxan för slamtömning har varit oförändrad 2016.
Avesta Vatten och Avfall AB har en gemensam verksamhetsplan som omfattar bolagets hela
verksamhet. Den del som omfattar avfallsdelen bygger på den avfallsplan för hela Avesta
kommun som antogs av kommunfullmäktige under 2013. Bolaget har sedan länge arbetat med
en verksamhetsplan kallad VA2050 för den del av verksamheten som omfattar produktion
och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten. I verksamhetsplanen finns
verksamhetsmål inarbetade men även mål som omfattar miljö- och personalfrågor. Exempel
på områden där det finns mål i verksamhetsplanen är energiförbrukning ökad återvinning av
avfall och sjukfrånvaro hos personalen.
Mål och nyckeltal finns i verksamhetsplanen. Det övergripande målet inom VA är att
abonnenterna på ett kostnadseffektivt och funktionellt vis ska erhålla ett gott och hälsosamt
dricksvatten och kunna avleda sitt avloppsvatten till ett omhändertagande som sker på ett
miljö- och resursriktigt sätt. På avfallssidan är det övergripande målet att öka den andel av
totalt mottagen avfallsmängd som går till återvinning.
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§ 36 (forts)
Ett antal projekt som ska leda till att det övergripande målet uppnås pågår eller är planerade
exempel på några av de viktigaste är:
Vatten och avlopp
Nytt vattenverk i By/Näs
Reservvatten i Horndal
Vidareutveckla metoder för läcksökning
Förnyelse av ledningsnät enligt fastställd förnyelseplan
Avfall
Projektering ny återvinningscentral
Förbättrad källsortering vid Karlslunds återvinningscentral
Förbättrad källsortering vid insamling av grovavfall från hushållen, mobil ÅVC.
Sluttäckning Karlslunds avfallsanläggning.
Bolaget ägs till 100 % av Avesta kommun, bolagets säte är Avesta kommun.
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser rening av
avloppsvatten och avfallshantering vid återvinningscentral. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 66 % av bolagets nettoomsättning.
Intäkterna för 2017 förväntas för VA-sidan öka 0,5 Mkr jämfört med 2016, på avfallssidan
förväntas intäkterna öka med 1,5 Mkr. Det är inga planerade större utökningar av Va-nätet
under 2016 och antalet abonnenter förväntas vara konstant både på VA- och avfallssidan.
Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 56,3 Mkr (f.år 51,3), varav 36,2 Mkr (33,7)
avser VA-verksamheten och 20,0 (17,3) avser avfallsverksamheten.
Årets investeringar uppgår till 12,3 Mkr (31,2) varav 0,2 i byggnader, 9,6 i maskiner och andra
tekniska anläggningar och 2,5 i inventarier, verktyg och installationer. Vid årets slut uppgick
investeringar i pågående nyanläggningar till 5,4 Mkr varav 4,6 Mkr avser projekt som kommer
att vara färdigställda 2017.
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§ 36 (forts)
Företagets resultat efter finansiella poster uppgår till 0,7 Mkr (0,7) och fördelas med -0,4 Mkr
(1,2) på VA-verksamheten och 1,1 Mkr (-0,5) på avfallsverksamheten. Resultatförbättringen på
avfallssidan är hänförlig till ökade intäkter på grund av att fler abonnenter valt att inte ha
separat matavfallsinsamling.
Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

13 155 292
107 280
13 262 572

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

13 262 572
13 262 572

Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB:s beslut;
- att godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.
Auktoriserade revisorer Therese Andersson, KPMG AB, har utfört en revision av
årsredovisningen för Avesta Vatten och Avfall AB för år 2016. Enligt hennes uppfattning har
årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Avesta Vatten och Avfall AB:s finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
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§ 36 (forts)
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a §
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska förslag
lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Beredning
- Åsredovisning för räkenskapsåret 2016 för Avesta Vatten och Avfall AB
- Avesta Vatten och Avfall AB 22 februari 2017 § 2.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2017 § 43.
- Auktoriserade revisorns revisionsberättelse 20 mars 2017 för Avesta Vatten och Avfall AB.
- Kommunstyrelsen 3 april 2017 § 47.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet ger ordförande Patrik Sundin (S) information
om årsredovisningen.
Jäv
Patrik Sundin (S), Maarit Hessling (M)och Mikael Karlsson (KL) medverkar inte i
handläggning av ärendet om ansvarsfrihet för Avesta Vatten och Avfall AB med anledning av
jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
- Följande ägardirektiv ges, enligt revisorns tillstyrkan, till ombud vid årsstämma för
Avesta Vatten och Avfall AB:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Vatten och Avfall AB för år
2016.
- den balanserade vinsten i bolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören erhåller ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
___
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§ 37

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 förrättades av kommunfullmäktige 6 februari 2017 på följande platser:
- ersättare i kommunstyrelsen
- 2:e vice ordförande i ungdomsrådet.
Nominering saknades på följande platser 6 februari 2017, därför behöver fyllnadsval förrättas:
- ledamot i omsorgsstyrelsen
- ledamot i ungdomsrådet
Beredning
- Amanda Isacssons (S) skrivelse 12 januari 2017.
- Kommunfullmäktiges valberedning 6 februari 2017 § 3.
- Kommunfullmäktige 6 februari 2017 § 13.
- Kommunfullmäktiges valberedning 25 april 2017 § 5.
Kommunfullmäktiges beslut
- Marianne Lövgren (S) utses till ledamot i omsorgsstyrelsen t o m 2018 efter
Amanda Isacsson (S).
- Anders Sundvall (S) utses till ersättare i omsorgsstyreslen t o m 2018 efter
Marianne Lövgren (S).
- Ledamot i ungdomsrådet t o m 2018 efter Amanda Isacsson (S) utses vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde eftersom nominering saknas.

___

JUSTERARES SIGN
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§ 38

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.
Nominering saknades vid kommunfullmäktiges sammanträde 6 februari 2017.
Beredning
- Viktor Rosenblads (S) skrivelse 20 januari 2017.
- Kommunfullmäktiges valberedning 6 februari 2017 § 4.
- Kommunfullmäktige 6 februari 2017 § 14.
- Kommunfullmäktiges valberedning 25 april 2017 § 6.
Kommunfullmäktiges beslut
- Annika Ehn Jansson (S) utses till ersättare i bildningsstyrelsen t o m 2018 efter
Viktor Rosenblad (S).
___
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§ 39

Fyllnadsval efter Emma Autio (S) t o m 2018

Dnr KK 2017-00130 102
Emma Autio (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i bildningsstyrelsen.
Fyllnadsval behöver därför förrättas på uppdraget som ersättare i bildningsstyrelsen.
Beredning
- Emma Autios skrivelse 27 mars 2017.
- Kommunfullmäktiges valberedning 25 april 2017 § 7.
Kommunfullmäktiges beslut
- Daniel Vargas (S) utses till ersättare i bildningsstyrelsen t o m 2018 efter Emma Autio (S).
___

JUSTERARES SIGN
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§ 40

Fyllnadsval efter Sandra Jonsson (S)
t o m 2018

Dnr KK 2017-00139 102
Sandra Jonsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i bildningsstyrelsen.
Fyllnadsval behöver därför förrättas på uppdraget som ersättare i bildningsstyrelsen.
Beredning
- Sandra Jonssons skrivelse 3 april 2017.
- Kommunfullmäktiges valberedning 25 april 2017 § 8.
Kommunfullmäktiges beslut
- Jonas Wells (S) utses till ersättare i bildningsstyrelsen t o m 2018 efter Sandra Jonsson (S).
___
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§ 41

Fyllnadsval efter Mikael Karlsson (KL)
t o m 2019-05-31

Dnr KK 2017-00062 102
Mikael Karlsson (KL) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Avesta Vatten och Avfall AB
fr o m 2017-02-16.
Fyllnadsval behöver därför förrättas på uppdraget som ledamot i Avesta Vatten och Avfall
AB.
Beredning
- Mikael Karlssons (KL) skrivelse 16 februari 2017.
- Kommunfullmäktiges valberedning 25 april 2017 § 9.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ledamot i Avesta Vatten och Avfall AB t o m 31 maj 2019 efter Mikael Karlsson (KL)
utses vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, eftersom nominering saknas.
___
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§ 42

Redovisning av remitterade motioner och
medborgarförslag vars beredning inte
slutförts

Dnr KK 2017-00155 913
Kanslisekreterare Christina Hardyson redovisar sammanställning över motioner och
medborgarförslag vars beredning inte slutförts.
Anneli Karlssons (KL) motion om CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och
regional nivå
Dnr KK 2016-00037 913
Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 18 april 2016 att remittera motionen till
kommunkansliet (personalenheten) för yttrande.
Kommunkansliet (personalenheten) planerar att yttra sig över motionen i maj 2017
Motionen behandlas av fullmäktige juni 2017.
Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C), Karl-Johan Peterssons (C) och Sara Perssons
(C) motion om samlat utvecklingsarbete för Horndal
Dnr KK 2016-00182 913
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2016 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 augusti 2016 att remittera motionen till
kommunkansliet för yttrande.
Kommunkansliet har yttrat sig över motionen 27 mars 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige maj 2017.
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§ 42 (forts)
Jerry Harryssons och Inger M Erikssons medborgarförslag om ytterligare en våning
på fastighet för omsorgsboende i Avesta
Dnr KK 2016-00234 912
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att remittera medborgarförslaget
till omsorgsstyrelsen och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för yttrande.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har yttrat sig över medborgarförslaget
24 januari 2017.
Omsorgsstyrelsen har yttrat sig över medborgarförslaget 21 mars 2017
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige maj 2017.
Eldrid Johansens medborgarförslag om att det gamla vattentornet görs om till en
utkikspunkt över Avesta
Dnr KK 2016-00243 912
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att remittera medborgarförslaget
till kommunkansliet (Tillväxt Avesta), teknisk service, Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd och till stadsmiljörådet för yttrande.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har yttrat sig över medborgarförslaget
24 januari 2017.
Teknisk service har yttrat sig över medborgarförslaget 15 februari 2017.
Kommunkansliet har yttrat sig över medborgarförslaget 27 mars 2017.
Stadsmiljörådet har yttrat sig över medborgarförslaget 13 mars 2017.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige maj 2017.
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§ 42 (forts)
Anneli Karlssons (KL) motion om trygga miljöer i det offentliga rummet
Dnr KK 2016-00269 913
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober att remittera motionen till lokala
brottsförebyggande rådet, teknisk service, pensionärsrådet, ungdomsrådet och handikapprådet
för yttrande.
Handikapprådet, via HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) har yttrat sig över
motionen 1 december 2016.
Pensionärsrådet har yttrat sig över motionen 8 december 2016.
Ungdomsrådet har yttrat sig över motionen 6 december 2016.
Lokala brottsförebyggande rådet har yttrat sig över motionen 28 december 2016.
Kommunkansliet, teknisk service, har yttrat sig över motionen 15 februari 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige april 2017.
Anneli Karlssons (KL) motion om att stärka hälsan och förbättra skolresultaten genom
daglig fysisk aktivitet i skolan
Dnr KK 2016-00270 913
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen och ungdomsrådet för yttrande.
Ungdomsrådet har yttrat sig över motionen 6 december 2016.
Bildningsstyrelsen planerar att yttra sig över motionen 14 juni 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige september 2017.
Anneli Karlssons (KL) motion om mobilfri skola i Avesta kommun
Dnr KK 2016-00275 913
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen och ungdomsrådet för yttrande.
Ungdomsrådet har yttrat sig över motionen 6 december 2016.
Bildningsstyrelsen har yttrat sig över motionen 8 mars 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige maj 2017.
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§ 42 (forts)
Anneli Karlssons (KL) motion om vårdbiträden – vårdresurs – sommarjobb för
långtidsarbetslösa ungdomar
Dnr KK 2016-00286 913
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att remittera motionen till
omsorgsstyrelsen och kommunkansliet (personalchefen) för yttrande.
Omsorgsstyrelsen har yttrat sig över motionen 21 februari 2017.
Kommunkansliet (personalchefen) beräknar att yttra sig över motionen maj 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige juni 2017.
Gunilla Berglunds (C) och Sara Perssons (C) motion om inkomstbaserad avgift till
kommunens kulturskola
Dnr KK 2016-00287 913
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen och ungdomsrådet för yttrande.
Ungdomsrådet yttrade sig över motionen 6 december 2016.
Bildningsstyrelsen planerar att yttra sig över motionen 10 maj 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige september 2017.
Gunilla Berglunds (C) motion och Malin Sundmarks medborgarförslag om start av
Naturskola
Dnr KK 2016-00314 913
Kommunfullmäktige beslutade 24 oktober 2016 att remittera motionen/medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 15 november 2016 att remittera
motionen/medborgarförslaget till bildningsstyrelsen, kommunkansliet (teknisk service) och
ungdomsrådet för yttrande.
Ungdomsrådet har yttrat sig över motionen/medborgarförslaget 13 januari 2017.
Bildningsstyrelsen planerar att yttra sig över motionen/medborgarförslaget 14 juni 2017.
Kommunkansliet (teknisk service) planerar att yttra sig över motionen/medborgarförslaget 12
april 2017.
Motionen/medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige september 2017.
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§ 42 (forts)
Linus Franssons medborgarförslag och Henrik Öhrns (MP) motion om
försökskommun för sänkt rösträttsålder
Dnr KK 2016-00315 913
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016 att remittera medborgarförslaget/motionen
till kommunstyrelsen för beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 januari 2017 att remittera
medborgarförslaget/motionen till kommunkansliet och ungdomsrådet för yttrande.
Ungdomsrådet har yttrat sig över medborgarförslaget/motionen 25 januari 2017.
Kommunkansliet planerar att yttra sig över medborgarförslaget/motionen april 2017.
Medborgarförslaget/motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige maj 2017.
Mia Bergkvists (S) motion och Göran Bengtssons medborgarförslag om
iordningställande av parkering mitt emot hyreshuset Prästgatan 10
Dnr KK 2016-00337 913
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016 att remittera motionen/medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 januari 2017 att remittera
motionen/medborgarförslaget till kommunkansliet, teknisk service för yttrande.
Kommunkansliet, teknisk service, har yttrat sig över motionen/medborgarförslaget 16 mars
2017.
Motionen/medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige april 2017.
Gunilla Berglunds (C) motion om skoterled i Avesta
Dnr KK 2016-00340 913
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 januari 2017 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsen planerar att yttra sig över motionen 14 juni 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige september 2017.
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§ 42 (forts)
Gunilla Berglunds (C) motion och Malin Sundmarkas medborgarförslag om
pendlarparkeringar
Dnr KK 2016-00348 913
Kommunfullmäktige beslutade 12 december 2016 att remittera motionen/medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 januari 2017 att remittera
motionen/medborgarförslaget till kommunkansliet (Tillväxt Avesta och teknisk service) för
yttrande.
Tillväxt Avesta har yttrat sig över motionen/medborgarförslaget 4 april 2017. Yttrandet
behandlas i plan- och näringslivsutskottet 18 april 2017
Teknisk service har yttrat sig över motionen/medborgarförslaget 12 april 2017. Yttrandet
behandlas i tekniska utskottet 12 april 2017.
Motionen/medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige juni 2017.
Blerta Krenzis (S) motion om webbsända kommunfullmäktigesammanträden via
Avesta kommuns hemsida
Dnr KK 2016-00349 913
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att remittera motionen till
kommunkansliet för yttrande.
Kommunkansliet planerar att yttra sig över motionen april 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige juni 2017
Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons (M) motion om utredning av nya rutiner kring
enskilda avlopp
Dnr KK 2016-00356 913
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att remittera motionen till Avesta
Vatten och Avfall AB samt till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för yttrande.
Avesta Vatten och Avfall AB planerar att yttra sig över motionen 9 maj 2017.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd planerar att yttra sig över motionen 9 maj
2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige september 2017.
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§ 42 (forts)
Linda Rosens och Annelie Jonssons medborgarförslag om barn och ungdomar med
NPF-diagnoser (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
Dnr KK 2017-00032 912
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen och till omsorgsstyrelsen för yttrande.
Omsorgsstyrelsen planerar att yttra sig över motionen 20 juni 2017.
Bildningsstyrelsen planerar att yttra sig över motionen 10 maj 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige september 2017.
Karin Perers (C) motion om modernitet – IT en självklarhet i de flestas vardag
Dnr KK 2017-00035 913
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att remittera motionen till
omsorgsstyrelsen, Gamla Byn AB, Kommunkansliet IT-enheten och till pensionärsrådet för
yttrande.
Omsorgsstyrelsen planerar att yttra sig över motionen 18 april 2017.
Gamla Byn AB planerar att yttra sig över motionen 2 maj 2017.
Kommunkansliet IT-enheten har yttrat sig över motionen 17 mars 2017.
Pensionärsrådet planerar att yttra sig över motionen 2 juni 2017.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige september 2017.
Gunilla Berglunds (C) motion om hembesök i syfte att förebygga hälsa och säkerhet
för äldre
Dnr KK 2017-00037 913
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att remittera motionen till
omsorgsstyrelsen och pensionärsrådet för yttrande.
Omsorgsstyrelsen planerar att yttra sig över motionen 18 april 2017.
Pensionärsrådet planerar att yttra sig över motionen 2 juni 2017
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige september 2017.
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§ 42 (forts)
Överlämnat till bildningsstyrelsen
Medborgarförslag om en ny modern minigolfbana
Dnr KK 2016-00249 912
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att överlämna medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
Bildningsstyrelsen yttrade sig över medborgarförslaget 15 februari 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige i april 2017.
Camilla Byggnings medborgarförslag om meckungdomsgård för bil- och
epaungdomar
Dnr KK 2016-00272 912
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att överlämna medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
Bildningsstyrelsen yttrade sig över medborgarförslaget 8 mars 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige i april 2017.
Stefan Erikssons medborgarförslag om klättervägg i Koppardalen
Dnr KK 2016-00323 912
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2016 att överlämna medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
Bildningsstyrelsen planerar att behandla medborgarförslaget 10 maj 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige juni 2017.
Vanja Karlströms och Anna-Karin Nykänens medborgarförslag om aktivitetsmaterial
till hundarna samt framdragning av vatten till hundrastgården i Avesta
Dnr KK 2016-00362 912
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att överlämna medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
Bildningsstyrelsen planerar att behandla medborgarförslaget 10 maj 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige juni 2017.
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§ 42 (forts)
Birgitta Petterssons medborgarförslag om gratis lån av ljudböcker för mobilen
Dnr KK 2017-00019 912
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att överlämna medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
Bildningsstyrelsen planerar att behandla medborgarförslaget 14 juni 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige september 2017.
Iris Johanssons och Inger Mattssons medborgarförslag – skolbarn med psykisk ohälsa
behöver snabb hjälp
Dnr KK 2017-00033 912
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att överlämna medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
Bildningsstyrelsen planerar att behandla medborgarförslaget 14 juni 2017.
Beslutet delges kommunfullmäktige september 2017.
Överlämnat till kommunstyrelsen
Eldrid Johansens medborgarförslag om att skapa tillbaka Avestaforsens brus
Dnr KK 2016-00242 912
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2016 att internremittera
medborgarförslaget till teknisk service och till stadsmiljörådet för yttrande.
Teknisk service har yttrat sig över medborgarförslaget 15 februari 2017.
Stadsmiljörådet har yttrat sig över medborgarförslaget 24 januari 2017.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunstyrelsen maj 2017.
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§ 42 (forts)
Lennart Selanders medborgarförslag om skyltning, snörenhållning, sandning och
gatuarmaturer i By samt gratis färdtjänst som rättvisekrav
Dnr KK 2017-00004 912
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att internremittera
medborgarförslaget till teknisk service för yttrande.
Teknisk service planerar att yttra sig över medborgarförslaget 13 september 2017.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunstyrelsen oktober 2017.
Jan Bergqvists medborgarförslag om trafikkorsningen i Nordanö samt
hastighetsbegränsningarna i området
Dnr KK 2017-00012 912
Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 februari 2017 att internremittera
medborgarförslaget till teknisk service för yttrande.
Teknisk service planerar att yttra sig över medborgarförslaget 17 maj 2017.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunstyrelsen juni 2017.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 11 april 2017.
Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen godkänns.
___
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§ 43

Remiss – Krister Nilssons (KL) motion om
öppna nämndsammanträden i Avesta
kommun

Dnr KK 2017-00045 913
Krister Nilsson (KL) anför följande i motionen:
Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. paragraf 19a får kommunfullmäktige besluta att en
nämnds sammanträden ska vara öppna för allmänheten. Genom att besluta om öppna
sammanträden ökar insynen i den demokratiska processen.
Normen är att en nämnds sammanträden är stängda, men fler och fler kommuner har valt
möjligheten med öppna sammanträden.
Enligt SCB har ca 40 kommuner i Sverige öppnat nämndsammanträden för allmänheten.
De positiva följderna är större än argumentet att hålla sammanträden bakom stängda dörrar –
ökad demokrati, transparens och medborgarinflytande stärks.
Medborgare får möjlighet att följa den politiska processen från förslag till beslut och
diskussionerna mellan partierna i nämnden vässas till.
Nämndbeslut rör kommunens medborgare och de har rätt att höra resonemang och argument
för politikernas ställningstagande.
Ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess ska självfallet fortsätta
behandlas bakom stängda dörrar.
Krister Nilssons (KL) förslag:
- Nämnderna/styrelserna i Avesta kommun får öppna sina sammanträden för allmänheten.
- Riktlinjer arbetas fram för öppna nämnd/styrelsesammanträden.
Beredning
- Krister Nilssons (KL) motion 7 februari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
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§ 43 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 44

Överlämnande – Lena Bryggares
medborgarförslag om app (program) i
mobiltelefonen för felanmälan

Dnr KK 2017-00054 912
Lena Bryggare anför följande i medborgarförslaget:
Det vore bra om kommunen hade en app som medborgarna kunde ladda ner i telefonen, som
gäller för felanmälan.
Det skulle då vara enkelt, snabbt och smidigt att anmäla eventuella fel som medborgarna ser
eller upptäcker när vi medborgare befinner oss ute på olika ställen i kommunen. Till exempel
om vi upptäcker trasiga lyktstolpar, trasiga leksaker i lekparker, trasiga brunnar på gatan,
gatlampor som är trasiga och inte lyser m m.
Detta finns redan i andra kommuner, till exempel i Uppsala.
Lena Bryggares förslag:
- Kommunen ordnar en app för felanmälan som kan laddas ner i mobiltelefonen.
Beredning
- Lena Bryggares medborgarförslag 5 januari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
___
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§ 45

Sida 61

Remiss – Per Johanssons medborgarförslag
om båtbryggor vid Holmen och vid Askön

Dnr KK 2017-00055 912
Per Johansson anför följande i medborgarförslaget:
Det skulle vara bra om ni fixade en brygga vid Holmen. Det finns nu ingen brygga att lägga till
båten vid längre om man har tänkt att åka och bada vid badplatsen. Gärna en större brygga så
att fler än tre båtar får plats. Även vid Askön så behövs en större brygga för att lägga till båtar.
Per Johanssons förslag:
- Båtbryggor anläggs vid Holmen och vid Askön.
Beredning
- Per Johanssons medborgarförslag 9 februari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 46

Överlämnande – Ann-Katrin Rönnqvist
Janssons medborgarförslag om belysning vid
återvinningsstationen i Högbo samt på
cykelbanorna mellan Skoglunda och
Get Johanna/Gärdet

Dnr KK 2017-00064 912
Ann-Katrin Rönnqvist Jansson anför följande i medborgarförslaget:
Belysning vid den nya återvinningen vid infarten till Högbo är ett måste. Kanske är det på
gång eftersom även gång- och cykelbanorna i området skulle få belysning.
Som det är nu så ser man knappt vad som står på containrarna även om man har billjuset på.
Någon form av belysning på cykelbanan, genom tunneln, och vägen fram mot Skogsgläntan
och Grytnäs gärde.
Belysning finns på cykelbanan som leder till Skogsbo skola från Skoglundaområdet men inte
om man svänger av åt höger från Skoglundaområdet på leden mot Get Johanna/Gärdet. Den
tunneln är absolut kolsvart att komma in i och leden saknar belysning. Har alltid varit så men
efter allt som händer är de nog på sin plats att göra något åt det.
Ann-Katrin Rönnqvist Janssons förslag.
- Ordna belysning vid återvinningsstationen i Högbo.
- Ordna belysning på cykelbanorna mellan Skoglunda och Get Johanna/Gärdet.
Beredning
- Ann-Katrin Rönnqvist Janssons medborgarförslag 16 februari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
___
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§ 47
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Överlämnande – Hans Ristborgs
medborgarförslag om upplysningstavlor vid
älvpromenaden

Dnr KK 2017-00065 912
Hans Ristborg anför följande i medborgarförslaget:
Medborgarförslagsställaren brukar ibland ta promenader på båda sidor om älven, på de
anlagda promenadstråken mellan Kyrkbron i Avesta och järnvägsbron i Krylbo. Det är
trevligt, med mycket varierande och sevärd natur. Avsnittet på östra sidan mellan Kyrkbron
och Åsbobron är särskilt fascinerande med bäverfällda träd och spår av hur älven ätit sig ner i
terrängen.
För att möjliggöra promenad i detta område finns träbroar av så hög kvalitet att även
rullstolsburna torde kunna besöka platsen. Kort sagt detta är en pärla inom vår kommun som
förtjänar att lyftas fram och uppmärksammas som turistmål.
Medborgarförslagsställaren saknar och föreslår komplettering med upplysningstavlor (liknande
de vid Döda fallen) som beskriver vad man ser i form av naturformationer och spår av bäver.
- Hur lever bävern i allmänhet och just här?
- Går bävern alltid samma väg så att det uppstår stigar i vass o övrig natur?
- Varför fäller bävern träd?
- Är den skygg eller farlig?
- När på dygnet är den aktiv?
- Pågår nu någon långsam förändring av älvfåran?
Det väcks många frågor kring naturen när man går denna promenad.
Hans Ristborgs förslag:
- Upplysningstavlor sätts upp på östra sidan mellan Kyrkbron och Åsbobron.
- Någon tar en promenad gärna tillsammans med några skolelever och noterar vilka frågor
som behöver svar. När ett lämpligt upplysningsmaterial iordningställts så kan även en
broschyr göras för utdelning på Turistbyrån och kanske i skolan.
Beredning
- Hans Ristborgs medborgarförslag 17 februari 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 – Hans Ristborgs
medborgarförslag om kommuninformation till
resande till och inom kommunen

Dnr KK 2017-00066 912
Hans Ristborg anför följande i medborgarförslaget:
En strävan inom kommunen är att öka innevånarantalet. För att lyckas få människor att flytta
hit bör vi därför i olika sammanhang sprida information om vår kommun. En stor målgrupp
är de som reser till och inom kommunen. Dem bör vi passa på att sända kommuninformation
till. Resande till Avesta kommer på vägar (huvudsakligen Rv 70) och med tåg till stationen i
Krylbo. Medborgarförslagsställaren menar att mera kan göras för att nå de stora
resandeströmmarna, utan stora kostnader.
Vid stationen i Krylbo bör man hitta en lämplig form för sända budskapet: Välkommen till
Avesta kommun. Vi vill att du skall få en positiv vistelse hos oss och lämnar här lite
information. Avesta har … innevånare. De största arbetsgivarna …. Bostadssituationen ….
Normalpris för en villa resp lägenhet. Om du vill ha närmare information om kommunen är
du välkommen att vända dig till Turistbyrån eller Kontoret för allmän kommunservice, båda
inrymda i Biblioteket med adress…. Busstrafik inom hela kommunen är gratis. En stor karta
över kommunen bör också finnas.
När man kommer norr ifrån på Rv 70 finns en stor elektrisk informationstavla med möjlighet
att sända aktuella budskap på. Det är bra. Om man däremot kommer från söder saknas något.
Man passerar tämligen obemärkt läns- och kommungränsen vid motorstadion. Här menar
medborgarförslagsställaren att en jätteskylt ”Dalporten/Avesta kommun” skall möta bilisten.
Här finns en stor rastplats intill vägen. På denna bör relevant positiv kommuninformation
anslås. Lämpligen kan samma innehåll användas som vid stationen i Krylbo. Ännu bättre vore
om ett mindre näringsställe typ fik kunde upprättas i anslutning till rastplatsen, men det är en
större fråga.
Hans Ristborgs förslag:
- Kommuninformation ges till resande vid stationen i Krylbo.
- En jätteskylt anläggs vid Rv 70 i höjd vid motorstadion som visar ”Dalporten/Avesta
kommun” och att kommuninformation ges till de som stannar vid rastplatsen.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Medborgarförslagsställaren
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sekretariatet

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 66

2017-04-25

Kommunfullmäktige

§ 48 (forts)
Beredning
- Hans Ristborgs medborgarförslag 17 februari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
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§ 49

Remiss – Jerry Harryssons (C) motion om
märkning av värdeföremål för att minska
stölderna

Dnr KK 2017-00072 913
Jerry Harrysson (C) anför följande i motionen:
Vi blir ständigt påminda om att det saknas poliser, så att de kan sköta sina arbetsuppgifter.
Det värsta är att alla platser till polisutbildningen inte är besatta, detta trots att man sänkt
intagningskraven till utbildningen.
Avesta kommun har flest inbrott och våldtäkter i hela Dalarna. Polisen är beroende av
allmänheten för att man ska kunna lösa brotten.
Hur ska allmänheten kunna hjälpa polisen att lösa inbrott?
Ett sådant exempel är att vi får möjlighet att börja ”Lacka" våra värdesaker med DNA-kod,
samtidigt utrustas polisen med UV-lampor som gör att stulet gods lätt kan upptäckas.
Hälare skall enligt polisen inte vilja befatta sig med märkt gods, värdeföremålen kan märkas
med ” DNA Lack ” som går att köpa i affärerna, varje flaska har en unik DNA-kod, som
kopplas till ägarens uppgifter, polisen ser koden och föremålen, som sedan kan överlämnas till
den rättmätige ägaren.
Försök har gjorts på andra platser och inbrotten har kunnat minskas, med upp till 40 % på
1 år
Jerry Harrysons (C) förslag:
- Kommunen tillsammans med polisen verkar för att minska stölderna i kommunen.
Beredning
- Jerry Harryssons motion 21 februari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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Överlämnande – Kerstin Kalins
medborgarförslag om införande av
”Tvålärarsystem” i Avesta kommuns skolor

Dnr KK 2017-00083 912
Kerstin Kalin anför följande i medborgarförslaget:
Skolvärlden förändras snabbt idag. Ständigt nya krav kommer. Undervisningen ställs inför
stora utmaningar. Klasserna har idag mycket skiftande innehåll. Skolan får ta emot elever med
skiftande behov. Kan vara skiftande inlärningsbehov, nyanlända elever med behov av stort
språkstöd, elever med socialt strukturbehov. Allt detta ställer stora krav på undervisande
lärare. I media får vi information om att lärarna råkar ut för utmattningssymtom och
utbrändhet. Mycket alarmerande. En enda lärare skall räcka till för alla i en klass. Idag är
uppdragen för lärare att undervisa, vara socialarbetare, kurator, konfliktlösare, rastvakt, så
långt möjligt vara stöttare för de nyanlända m m. Med de ökade kraven måste ett nytänkande
komma till innan kollaps inträder.
I grannkommunen Hedemora och andra kommuner i landet finns ett tänk och genomförande
med ett ”två-lärarsystem”. Där ingår två lärare i varje klass, som gemensamt planerar,
undervisar och har et gemensamt ansvar för vad som gäller både inom och utanför
klassrummet.
Fördelningen av lärarna i ett tvålärarsystem kan se olika ut. Exempelvis så kan en klass delas i
två delar och varje lärare ansvarar för sin del. Eller så sker undervisning tillsammans i ett
klassrum där lärarna undervisar tillsammans.
Med ett sådant arbetssystem kommer undervisningen att förstärkas och varje elev får mera
tillgång till vuxenstöd. Det leder till bättre arbetsro och ger en större trygghet för eleverna. För
lärarna innebär det mindre stress. Möjligheter ges till lärarna som då kan avlösa varandra och
också vara till hjälp för varandra. Med ett sådant arbetssätt kommer lärare och elever att kunna
arbeta närmare varandra.
Kunskapsresultaten förbättras för skolorna. Med ett sådant system där underisning och
upplägg planera gemensamt får det som konsekvens att eleverna kan tillgodogöra sig
kunskapen bättre. Detta system kommer att leda till en lugnare miljö för både elever och
lärare, effektivare arbete, minskad arbetsbelastning som i sin tur gör arbetet utvecklande. De
skolor som använd sig av tvålärarsystem och som gett ett lyckat resultat kan nämnas
Ronnaskolan, Brunnsängsskolan och Wasaskolan i Södertälje.
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Kerstin Kalins förslag:
- Ett ”Två-lärarsystem” införs i Avesta kommuns skolor.
Beredning
- Kerstin Kalins medborgarförslag 26 februari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
___
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§ 51

Remiss – Jan-Erik Granbergs
medborgarförslag om hundpark med rastplats
vid Karlbo IP

Dnr KK 2017-00086 912
Jan-Erik Granberg anför följande i medborgarförslaget:
Den gamla fotbollsplanen Karlbo IP används inte till något och medborgarförslagsställaren
och många med honom skulle önska en hundpark där, liknande den i Avesta, och även
komplettera med en rastplats: ett par bänkar och eventuellt en grillplats. Det skulle lyfta upp
och vara till mångas nytta och nöje.
Jan-Erik Granbergs förslag:
- En hundpark med rastplats anläggs på den gamla fotbollsplanen vid Karlbo IP.
Beredning
- Jan-Erik Granbergs medborgarförslag 1 mars 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Remiss – Pia Aronssons (V) och
Erika Bengtssons (V) motion – förkorta
arbetstiden för att minska stress och
arbetsrelaterad ohälsa – inför sex timmars
arbetsdag

Dnr KK 2017-00087 913
Pia Aronsson (V) och Erika Bengtsson (V) anför följande i motionen:
Avesta kommun har som så många andra kommuner problem med rekrytering av personal till
socialtjänst och äldreomsorgen. Det är svårt att rekrytera personal som undersköterskor,
sjuksköterskor och socionomer. Ett sätt att rekrytera ny personal är att kunna erbjuda goda
anställningsvillkor. Arbetstidens längd har visat sig vara en viktig faktor. Vidare är ohälsotalet
oroande högt bland personalen inom socialtjänstens hela verksamhetsområde. Vänsterpartiet
vill återigen utreda förutsättningarna för att inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen
och individ- och familjeomsorgen.
Arbetstidsförkortningen föreslås ske under en längre tidsperiod 2018-2022 för att därefter
permanentas om positiva effekter redovisas. Utredningen får visa inom vilken sektor som en
arbetstidsförkortning ger den mest gynnsamma effekten för både medborgaren och den
anställde samt vilken kostnad ett sådant försök skulle generera. Utredningen skall ta ställning
till i viken grad en självförsörjande arbetstidsförkortning kan införas genom att utreda
förmodade kostnadsminskningar vad gäller exempelvis sjukskrivningar, kostnader för att
rekrytera personal etc satt i relation till de kostnadsökningar som en minskad arbetstids kan
komma att medföra.
Vänsterpartiet föreslår att frågan om förkortad arbetstid utreds och att utredningen redovisar:
- Förväntade effekter vad gäller minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa.
- Kostnadsminskning för förväntade effekter vad gäller ohälsotal redovisas.
- Kostnader för förväntade effekter av minskad personalrekrytering till
verksamhetsområdena.
- Kostnader för ökade anställningar, antal tjänster och lön vid en arbetstidsförkortning för
olika kategorier anställda inom socialtjänstens verksamhetsområde.
- Möjligheter till självförsörjande arbetstidsförkortning – ett nollsummespel.
- Ett förslag till ett pilotprojekt där effekterna av en arbetstidsförkortning förmodas ge den
mest gynnsamma effekten för såväl medborgare som anställd.
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Utredningen skall således redovisa med stöd av tidigare forskning inom området både
kostnader och förväntade besparingar för att få fram nettoeffekten av en
arbetstidsförkortning. I utredningen kan vidare aspekter såsom antal nya tjänsters effekter på
arbetsmarknaden och effekt på skatteunderlaget utredas. Effekter vad gäller minskade
kostnader för sjukfrånvaro såväl för kommunen som för försäkringskassan medtages även om
minskade kostnader för försäkringskassan inte kommer kommunen till del.
Under årens lopp har det gjorts flera försök med sex timmars arbetsdag. I Kiruna kommun
varade arbetstidsförkortningen i 16 år och det senaste försöket är Göteborgs äldrecentrum
Svartodalen med 18 månaders försök. Av utvärderingen från Göteborgsförsöket framkommer
att undersköterskorna har bättre hälsa, mindre stressade och piggare. Vidare framkommer att
antalet dagar med sjukfrånvaro var hälften så stor satt i relation till alla äldreboenden inom
Göteborgs stad. Hyresgästerna vid äldreboendet erbjuds fler aktiviteter som utevistelser, dans
och sång samt fler tillfällen till längre pratstunder med personalen. Försöket visar att korta
arbetstiden ger positiva effekter vad gäller omsorgens kvalitet och personalens arbetsmiljö.
Vänsterpartiet anser att en förkortning av arbetstiden i första hand skall gynna medborgren
som kan erhålla ett bättre omhändertagande av en personal som är mindre stressad och mer
sällan är sjuk. En förkortning av arbetstiden kan även innebära att Avesta kommun stärker sin
profil som en attraktiv arbetsgivare vilket underlättar rekryteringen av personal till kommunen.
Pia Aronssons (V) och Erika Bengtssons förslag:
- En utredning tillsättes för att belysa möjligheterna att införa sex timmars arbetsdag inom
äldreomsorgen och socialtjänsten i Avesta kommun.
Beredning
- Pia Aronssons (V) och Erika Bengtssons (V) motion 27 februari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 53

Överlämnande – Johanna Österboms
medborgarförslag om vägbula på
Brunnsvägen i Skogsbo

Dnr KK 2017-00103 912
Johann Österbom anför följande i medborgarförslaget:
Efter ombyggnaden av infarten vid Skogsbo skola har Brunnsvägen blivit en mycket trafikerad
led där tyvärr inte hastigheten följs. Under dagtid är denna sträcka skolväg för många barn och
ungdomar och det är i dagslägen en stor trafikfara för dem. Även boende efter sträckan
upplever bekymmer då bilar i hög hastighet passerar nära tomtgränser/utfarter.
Mitt på den angivna sträckan kommer en anslutande cykelväg från Högbo ut där ytterligare
barn ansluter sträckan.
Under nattetid används sträckan som ”streetrace” vilket är både farligt och störande för
boende i området.
För ca 5 år sedan sänktes hastigheten på sträckan till 30 km/h vilket var mycket bra men
tyvärr så är det endast ett fåtal bilar som håller den angivna hastigheten, de flesta åker minst
det dubbla. Polisen har vid ett par tillfällen stått med laser utefter sträckan med då är
problemet endast tillfälligt löst.
Sträckan ”inbjuder” i dagsläget till mycket hög hastighet och något behöver göras permanent
innan någon blir allvarligt skadad.
Johanna Österboms förslag:
- En vägbula anläggs på Brunnsvägen utmed sträckan som går från Brusstigen upp till
vattentornet i Skogsbo.
Beredning
- Johanna Österboms medborgarförslag 9 mars 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
___
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Remiss – Anneli Karlssons (KL) motion om att
starta ett försöksprojekt inom vård och
omsorg samt barnomsorgen med 6 timmars
arbetsdag

Dnr KK 2017-00109 913
Anneli Karlsson (KL) anför följande i motionen:
Välfärden står inför stora utmaningar när det gäller att locka till sig personal.
Olika typer av arbetstidsmodeller skulle definitivt öka Avesta kommuns attraktivitet som
arbetsgivare.
Kommunlistan, genom Anneli Karlsson (KL), vill därför att Avesta kommun ser över
möjligheten att göra ett tvåårigt försöksprojekt med sextimmars arbetsdag/trettiotimmarsvecka med bibehållen lön.
Kommunlistans önskan är att man prövar detta inom äldreomsorgen och barnomsorgen.
Med sex timmars arbetsdag får de som har ett arbete mer tid över till familj och fritid. Många
anställda går idag självmant ner i tid för att de inte orkar arbeta heltid. Detta medför dock ett
stort avbräck i privatekonomin.
Självklart är den ekonomiska tryggheten viktig för oss alla. Därför vill kommunlistan sänka
arbetstiden, men låta lönen vara densamma under försöksperioden.
Kommunlistan vill även att följeforskning kopplas till detta som belyser hur den psykiska och
fysiska hälsan hos de anställda påverkas av arbetstidsförkortningen, vilka kvalitetsförändringar
som kan ses i det utförda arbetet och vilka samhällsekonomiska vinster som kan göras av
andra offentliga aktörer till följd av projektet.
Kommunlistan i Avesta, genom Anneli Karlssons (KL) förslag:
- Berörda förvaltningar får i uppdrag att utse enheter inom äldre/barnomsorgen och där
starta ett tvåårigt försöksprojekt med sextimmarsdag/trettiotimmarsvecka med bibehållen
lön och att följeforskning enligt ovanstående förslag kopplas till projektet.
Beredning
- Anneli Karlssons (KL) motion 14 mars 2017.
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 55

Överlämnande – Mia Neidenmarks,
Maria Anderssons och Anna-Karin Dahlbergs
medborgarförslag om 100 % hälsosam kost i
förskola och skola utan tillsatt
socker/sötningsmedel och mer KRAV-märkt

Dnr KK 2017-00144 912
Mia Neidenmark, Maria Andersson och Anna-Karin Dalberg anför följande i
medborgarförslaget:
I Sverige har vi allmän skolplikt, vilket ställer stora krav på samhället att förvalta den på bästa
sätt. Inte minst när det gäller att fostra en frisk och hälsosam befolkning. I Sverige har vi en
skollag som ställer krav på att skolmåltiderna ska vara näringsrika.
Gällande socker säger Livsmedelsverket att skolan/förskolan bör undvika att servera
sockerrika livsmedel. De skriver också att det inte finns några positiva effekter på hälsan av att
äta tillsatt socker. FN:s Barnkonvention artikel 24 säger att varje barn har rätt till bra hälsa. I
bra hälsa ingår inte tillsatt socker/sötningsmedel. I bra hälsa ingår naturliga råvaror!
Vid kontakt med kostchefen har medborgarförslagsställarna fått till svar att Avesta kommun
följer Livsmedelverkets rekommendationer och att inga onödiga kalorier serveras. När de
intervjuat sina barn och hälsat på i skolan har de ändå noterat att det inte stämmer till 100 %.
Varför sylt på gröten istället för naturella bär? Varför sötat bröd när det finns osötat? Varför
lingonsylt istället för naturella lingon? Visste ni att till exempel rårörda lingon från Felix
innehåller 44 % sockerarter? Tillsatt socker är näst största ingrediensen.
Idag vet vi att socker står bakom många hälsoproblem. Detta kan knappast ha undgått någon!
Metabola sjukdomar såsom övervikt, diabetes två, hjärt-/kärlsjukdom ökar och sjunker allt
längre ner i åldrarna.
Avestas förskolor och skolor är fyllda av fantastiska elever, pedagoger, lärare, rektorer och
kökspersonal. Att kliva in i skolans värld är på många sätt en häftig upplevelse, en mer levande
och sprudlande plattform är svår att hitta. Ofta är det högt tempo med stor energiförbrukning.
Det kräver sin styrka att vistas i skolans miljö och samtidigt orka ligga på topp. Det är därför
inte svårt att förstå att maten har extra stor betydelse här. Förutom maten som serveras finns
det i högstadieskolor och gymnasium ofta en kiosk där det går att köpa sockerrika saker som
försämrar elevens möjlighet att koncentrera sig och därmed får det svårare att klara av skolan.
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§ 55 (forts)
Bort med sockerrika alternativ, byt ut dem mot hälsosamma smoothies, frukt och bär med
mera.
WHO (Världshälsoorganisationen) larmar och pekar ut socker som en av de största bovarna.
Enligt WHO:s rekommendationer så bör inte mer än fem procent av dagens totala energiintag
komma från tillsatt socker.
Omräknat till sockerbitar för barn och unga blir det max fyra-åtta stycken om dagen (per dag,
inte per skoldag) beroende på kön, ålder och storlek. Allt däröver belastar deras växande
kroppar. Många barn får tyvärr mycket tillsatt socker i kosten hemma. Förskola och skola bör
vara en plats där Avesta kommun föregår med gott exempel och får barn och ungdomar att
lära sig vad som är bra och inte bra! Det ger oss en friskare kommun framöver.
Enligt en omfattande europeisk studie på barn två-nio år så kommer 22 procent av de kalorier
svenska barn får i sig från tillsatt socker. Vad som händer efter nio år, när barnen får egna
pengar på fickan och börjar besöka skolans närliggande livsmedelsbutik, kan vi bara försöka
gissa oss till. Medborgarförslagsställarna vet att de vanor, beteenden, attityder och
kulturmönster som etableras under barn- och ungdomsåren också är de som oftast blir
bestående i vuxen ålder. Att satsa på bra matvanor under barn och ungdomsåren är att bygga
goda förutsättningar för en framtida god hälsa. En god folkhälsa. Här är skolan fantastisk, en
arena där vi har all möjlighet att informera, påverka och inspirera våra unga till att ta egna
kloka beslut.
Avesta kommun har kommit långt i sitt tänkande när det gäller kosten men tyvärr inte hela
vägen fram. Medborgarförslagsställarna har tagit del av Eva Södergårds Mat- och
måltidspolicy med övergripande mål och riktlinjer för Avesta kommun. De blir varma i hjärtat
av att läsa dess innehåll men känner att allt inte verkar fungera i praktiken. Inga onödiga
kalorier ska serveras. Arbetar alla kommunens kök enligt ovan nämnda policy? Hur är det med
kiosken på Karlfeldtgymnasiet? Medborgarförslagsställarna har fått höra att där finns både
godis och läsk.
För oss är det en självklarhet att barn och ungdomar i Avesta kommun ska få kosta pengar när
det gäller att få 100 % hälsosam kost i förskola och skola, utan tillsatt socker/sötningsmedel
och mer KRAV-märkt. Bara ett exempel kan vara så enkelt att skolköket serverar naturella bär
på gröten/pannkakorna istället för den sylt/äppelmos som idag serveras. Ett annat exempel
kan vara att salladsbordet får mer plats i matsalen. Varför bara 5 olika sorters grönsaker?

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Medborgarförslagsställarna
Bildningsstyrelsen
Sekretariatet

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 80

2017-04-25

Kommunfullmäktige

§ 55 (forts)
När det gäller matens tillagning så har medborgarförslagsställarna tyvärr ingen inblick i hur
mycket hel/halvfabrikat som används. Kanske är det så att maten alltid lagas från grunden i
alla skolkök vilket innebär att maten är ren från tillsatt socker?!! Det är i så fall fantastiskt!
Kanske är det så att alla grönsaker tillreds färska/frysta och därför innehåller så mycket näring
som möjligt? Ej färdigrivna/hackade i gasförpackning. Det är i så fall fantastiskt!
Vi anser att det är vår skyldighet som vuxna att rycka upp oss och vägleda. Vägleda våra barn
och unga, Avestas och Sveriges framtid, in i en frisk och hälsosam framtid.
Mia Neidenmarks, Maria Anderssons och Anna-Karin Dahlbergs förslag:
- Avesta ska vara en kommun som jobbar för att barnens hälsa kommer främst! Oavsett om
det gäller frukost, lunch, mellanmål eller ”fredagsmys” på fritids.
- Inget (0 %) tillsatt socker / sötningsmedel serveras i kommunens förskolor och skolor.
- Mer kravmärkt mat i serveras kommunens förskolor och skolor
- All personal ska vara informerad om vad som gäller, följa reglerna och få lära sig hur man
jobbar pedagogiskt med att locka fram nyfikenheten hos barn och ungdomar att våga
prova nytt gällande nyttig mat och mellanmål.
Känns det oövervinnerligt? Det finns hjälp att få!
Hälsofrämjandet driver ett projekt som heter Skolmatslyftet – En sockersmart skola.
Skolmatslyftet är ett projekt som syftar till att utveckla skolmaten för att främja elevers hälsa,
samt arbeta kring pedagogiska metoder som syftar till att locka fram elevernas nyfikenhet,
våga smaka, våga tänka nytt, förstå vad energibalans innebär och lära sig sambandet mellan
kost och en god hälsa. Som en del i projektet ingår en strävan i att sockersanera skolan så
mycket som möjligt, informera kring socker, dess effekt på kroppen och hur man kan tänka
kring bättre alternativ. Mål och metoder finns att läsa i bifogade dokument.
http://halsoframjandet.se/aktuellt-aktiviteter/skolmatslyftet/
http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A874264&dswid=4367
Beredning
- Mia Neidenmarks, Maria Anderssons och Anna-Karin Dahlbergs medborgarförslag
3 april 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
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§ 55 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till bildningsstyrelsen för beredning och beslut.
___
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§ 56

Remiss – Niela Ahlströms och Alma Meurlings
medborgarförslag om hundrastgård i Karlbo

Dnr KK 2017-00163 912
Niela Ahlström och Alma Meurling anför följande i medborgarförslaget:
Niela Ahlström och Alma Meurling är två elvaåringar från Karlbo skola. De har ett förslag om
att bygga en hundrastgård på gräsplätten mittemellan pulkabacken nära Karlbo skola.
Det finns många lägenheter i närheten och de boende kanske inte har lust att åka till stan bara
för att hitta en rastgård. Gräsplätten ligger centralt i Karlbo och den används ändå inte, så då
kan den få en bättre funktion.
Det finns fler hundägare än vad man tror som skulle uppskatta en hundrastgård. Ibland när
man är ute och går med hunden så träffar man på andra hundar och skulle då vilja kunna
släppa ut hundarna i en hundrastgård medan man pratar med ägaren och inte behöva ha lika
mycket koll på hundarna.
Medborgarförslagsställarna tycker att det skulle vara kul om det blev en hundrastgård, det
skulle verkligen underlätta.
Niela Ahlströms och Alma Meurlings förslag:
- En hundrastgård byggs på gräsplätten centralt i Karlbo, nära Karlbo skola.
Beredning
- Niela Ahlströms och Alma Meurlings medborgarförslag 18 april 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 57

Sida 83

Remiss – Ulf Bergs (M) motion om inköp av
Högbo industriområde

Dnr KK 2017-00166 913
Ulf Berg (M) anför följande i medborgarförslaget:
Avesta kommun behöver underlätta för byggande i attraktiva lägen. Nära vatten, lugn miljö på
landsbygden men även centralt i Avesta, Moderaterna har tidigare motionerat om, utan
framgång, att industriområdet i Högbo borde köpas in och omvandlas till ett område för
bostäder.
Då industriområdet ligger nära bostadsbebyggelse är det svårt att utveckla området utan att
komma i konflikt med närboende. Dessa debatter är inte hypotetiska utan har funnits och
visar att risken för störningar är uppenbara.
Dagens regler skulle troligen medföra att det vore mycket svårt att få tillstånd att anlägga ett
industriområde så nära bostäder. Naturligtvis kan vissa verksamheter när det gäller handel och
industri kombineras med närhet till bostadsbebyggelse, men kan inte vara av det störande
slaget.
Därför finns det fortfarande skäl att undersöka möjligheterna att köpa in området och i
samband med detta se till att eventuella föroreningar saneras av de verksamheter som
förorenat.
Det finns goda möjligheter att tillskapa mycket attraktiva tomter i området och att ny
inriktning ska råda istället för dagens industriverksamhet. Ett förverkligande av ett sådant
förslag skulle ge fler attraktiva tomter och även lösa eventuella störningar i området.
Ulf Bergs (M) förslag:
- Kommunkansliet ges i uppdrag att påbörja förhandlingar med syftet att förvärva
fastigheten samt kostnadsberäkna sanering av området för att kunna tillskapa attraktiva
tomter för villabebyggelse alternativt flerbostadshus.
Beredning
- Ulf Bergs (M) motion 20 april 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 58

Remiss – Gunilla Berglunds (C) motion –
huskurage räddar liv och förebygger våld

Dnr KK 2017-00167 913
Gunilla Berglund (C) anför följande i motionen:
Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare
partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man.
I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra
väggar. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målet och
något som vi självklart vill bidra till. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att
uppfylla ett jämställdhetspolitiskt mål det är också att rädda liv.
Utöver våldet som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200.000 barn i Sverige
upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer
våld. Våldet sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att låta
bli att agera. Därför finns Huskurage.
Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer.
Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen
Nina Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete.
Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke
och omsorg mot våra grannar då någon far illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi
bor.
Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om
att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. policyn består av:
- Knacka på hos grannen.
- Vid behov hämta hjälp av andra grannar.
- Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. (På de
språk som är aktuella i Avesta) Med Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot
våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det finns hjälp att få och de som slår vet att de
inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder till att vi tillsammans skapar en
norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt från våld.
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§ 58 (forts)
En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage.
Centerpartiet i Avesta vill att Huskurage införs som norm i vårt bostadsbolag Gamla Byn,
samt att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar
för utbildningsinsatser och implementering av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och
rädda liv.
Gunilla Berglunds (C) förslag:
- Avesta kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag samt verkar för att privata
fastighetsägare gör detsamma.
- Avesta kommunen genomför utbildnings- och informationsinsatser så att implementering
sker snarast.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 21 april 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 59

Remiss – Johan Thomassons (M) och
Maarit Hesslings (M) motion om Dalahästen –
Avesta kommuns landmärke

Dnr KK 2017-00169 913
Johan Thomasson (M) och Maarit Hessling (M) anför följande i motionen:
Dalahästområdet byggdes i slutet av åttiotalet och har sedan dess haft flera ägare. Området har
expanderat ganska kraftigt på senare tid och med största sannolikhet så kommer även Biltema
under närtid att bygga en av landets största butiker på området.
Dalahästen som står på området är i härandet 30 år gammal och såvitt motionärerna vet så är
den ommålad endast en gång för ganska många år sedan. Det är med stor besvikelse
motionärerna ser att nuvarande ägare inte helt håller den standard av hästen som vore
önskvärd. Hästen är en väldigt viktig symbol för Avesta Kommun och dess invånare men
även ett viktigt landmärke för förbipasserande bilister på båda riksvägarna 68 och 70.
Eftersom Dalahästen är en av Sveriges mest kända symboler och den i särklass mest kända
symbol för Dalarna är det av största vikt att den (Sveriges största) underhålls på ett betydligt
bättre sätt än idag.
Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings (M) förslag:
- Kommundirektören ges i uppdrag att kontakta nuvarande ägare med syfte att förhandla
fram ett förslag till avtal för inköp av ovan nämnda Dalahäst till ett så förmånligt pris som
möjligt.
- Kommunfullmäktige i Avesta ska godkänna framförhandlat köpeavtal
Beredning
- Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings (M) motion 24 april 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 60

Remiss – Johan Thomassons (M),
Gunilla Berglunds (C), Lis Linnbergs (L) och
Curt-Åke Larssons (KD) motion om
utomhusbad vid Metropoolen

Dnr KK 2017-00170 913
Johan Thomasson (M), Gunilla Berglund (C), Lis Linnbergs (L) och
Curt-Åke Larsson (KD) anför följande i motionen:
I början av 2000-talet beslutade den dåvarande politiska ledning att ett nytt badhus skulle
byggas efter att frågan diskuterats under en ganska lång tid. Badhuset stod klart för invigning
oktober 2007 och har blivit en mycket populär anläggning med över 100.000 besök per år.
När bygget projekterades bestämdes att utrymmet i källaren även ska kunna inrymma ett till
reningsverk för en framtida utomhusbassäng.
Med tanke på områdets expansion de senare åren då sportparken anlades i områdets närhet
och nu ska utökas med bland annat beachvolleyplaner så anser motionärerna att det är dags att
damma av och sjösätta planerna på ett bygge av en utomhusbassäng i anslutning till
Metropoolen.
Johan Thomassons (M), Gunilla Berglunds (C), Lis Linnbergs (L) och Curt-Åke Larssons
(KD) förslag:
- Kommunkansliet ges i uppdrag att utreda två alternativt tre olika alternativ på ett
utomhusbad vad avser behov, kostnad för investering och drift.
Beredning
- Johan Thomassons (M), Gunilla Berglunds (C), Lis Linnbergs (L) och
Curt-Åke Larssons (KD) motion 24 april 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 61

Remiss – Pernilla Eklunds och
Malin Sundmarks medborgarförslag om
satsning på digital utveckling i förskola och
grundskola i Avesta kommun

Dnr KK 2017-00172 912
Pernilla Eklund och Malin Sundmark anför följande i medborgarförslaget:
Till bakgrund ligger Skolverkets ”Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet, 201604-04”. Strategin innebär att förbättra och effektivisera användandet av digitala verktyg i
skolan, 2017-2022. Skolans styrdokument ska tydliggöra uppdraget att ge eleverna adekvat
digital kompetens.
Medborgarförslagsställarna anser att det är viktigt att vi i landsbygd håller samma kunskapsoch integreringsnivå inom digitaliseringen som i storstadsregionerna. De ser att intresse och
viss kunskap finns idag men anar att förskola och skola i Avesta skulle kunna använda sig av
digitala verktyg (särskilt pc för programmering, matematik och svenska) i större utsträckning
för att tillgodose elevernas framtida behov. Motionärerna anser att det är av vikt att alla skolor
får samma förutsättningar i detta arbete oberoende av variationer i personals nuvarande
kunskaper.
Motionärerna anser att man behöver utreda behovet av investering i:
1. Kompetensutveckling och initiering av satsningen genom att motivation, utbildning och
stöttning av ledning och lärare på plats i förskolor och skolor.
2. Utrustning, nätverkskapacitet och programvara, för att kunna utnyttja digitala resurser
maximalt.
3. Strukturskapande för digitala verktyg (programvaror så som appar, administrationssystem,
sökandefunktioner, programbibliotek, dokumenthantering tillsammans med som pc´s,
starboards etc) inom undervisning och administration, för att effektivisera och tillvarata
digitaliseringens möjligheter på ett enhetligt sätt.
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§ 61 (forts)
Pernilla Eklunds och Malin Sundmarkas förslag:
- Det snarast tillsätts en fristående projektgrupp (bestående av personer som inte arbetar i
den dagliga verksamheten i skolan, dock i nära samarbete med skolpersonalen) som arbetar
för en hög och jämn digital kompetens och effektiv användning inom digitalisering i hela
kommunen, jämförbar med storstadsregionerna.
Beredning
- Pernilla Eklunds och Malin Sundmarkas medborgarförslag 21 april 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 62

Interpellation – Anneli Karlssons (KL) till
Avesta Vatten och Avfall AB:s ordförande
Patrik Sundin (S) ang återvinningscentralen

Dnr KK 2017-00047 914
Anneli Karlsson (KL) lämnar följande interpellation till Avesta Vatten och Avfall AB:s
ordförande Patrik Sundin (S).
”Kommunlistan i Avesta känner viss oro för att etableringen av den nya återvinningscentralen
(ÅVC) inte löper parallellt i tid med när sluttäckningarna skall vara färdiga vid Karlslund.
Arbetet började redan 2013 och pågår ännu. Våra farhågor är att taxor kan komma att höjas
och att man kommer att tvingas leta externa lösningar vilket skulle kunna innebära att ÅVC:n
hamnar där man fattat beslut om att den inte ska ligga.
Med hänvisning till ovanstående vill vi ställa följande frågor till Avesta Vatten och Avfalls
ordförande Patrik Sundin:
- Hur långt har man kommit i planerna/arbetet med etableringen av den nya ÅVC:n i
Källhagen, Avesta?
- När beräknar man att projektet skall vara slutfört?
- Hur går det med sluttäckningarna av Karlslund?
- Hur mycket kan det komma att kosta skattebetalarna och abonnenterna i ev.
vitesförläggning och fördyring med en försenad sluttäckning?
- Finns det i dagsläget fler alternativa platser för en tänkt Åvc?”
Beredning
- Anneli Karlssons (KL) interpellation 8 februari 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas interpellationen.

Kommunfullmäktiges beslut
- Ordförande i Avesta Vatten och Avfall AB, Patrik Sundin (S), besvarar interpellationen vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
___
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§ 63

Fråga – Gunilla Berglunds (C) till
kommunstyrelsens ordförande
Lars Isacsson (S) om projektet ”Öppna ditt
hem”

Dnr KK 2017-00173 915
Gunilla Berglund (C) har inlämnat fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S)
om projektet ”Öppna ditt hem”.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) fråga 25 april 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan får ställas av Gunilla Berglund (C) och besvaras av Lars Isacsson (S).
”Vid kommunfullmäktigemötet 28 november 2016 bifölls Centerpartiets motion om projektet
-Öppna ditt hem - som syftar till att genom samverkan skapa möjligheter för fler nyanlända att
hitta boende.
Förslaget gick vidare till bildningsförvaltningen och behandlades vid bildningsstyrelsens möte
15 februari 2017 där man anser att bostadsförsörjningsprogrammets projektgrupp ska utreda
ev ytterligare målgrupper.
Min fråga är: Vad har man kommit till för resultat ang ev nya målgrupper. Har verksamheten
kommit igång? Om inte, när kommer detta igång ?
Jag anser att det är viktigt och angeläget att minska bostadsbristen i Avesta.”
Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) redovisar följande i sitt svar:
”Bostadsförsörjningsprogrammets projektgrupp har diskuterats sig fram till att - Öppna ditt
hem - som syftar till att genom samverkan skapa möjligheter för fler nyanlända att hitta
boende inte bara ska gälla för nyanlända utan alla invånare”.
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Kf § 63 (forts)
Gunilla Berglund (C)tackar Lars Isacsson (S) för svar.
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§ 64

Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
■ Kommunfullmäktiges protokoll 6 februari 2017.
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/ samt i pärm vid sammanträdet.
■ Dnr KK 2017-00131 101
Kommunfullmäktiges presidiums anteckningar från möte 3 mars 2017.
■ Dnr KK 2017-00010 012
Länsstyrelsen Dalarnas läns protokoll 27 januari 2017 ang ny ledamot efter
Amanda Isacsson (S) – Gerd Svedberg (S) samt ny ersättare efter Gerd Svedberg (S) –
Eva Tillenius (S), t o m 14 oktober 2018.
■ Dnr KK 2017-00018 012
Länsstyrelsen Dalarnas läns protokoll 27 januari 2017 ang ny ledamot efter
Viktor Rosenblad (S) – ny ledamot Henrik Väyrynen (S) samt ny ersättare efter
Henrik Väyrynen (S) – Rune Berglund (S), t o m 14 oktober 2018.
■ Dnr KK 2017-00025 012
Eva Tillenius (S) avsägelse uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunkansliets skrivelse till Länsstyrelsen Dalarna med begäran om ny sammanräkning
efter Eva Tillenius (S) t o m resten av mandatperioden.
Länsstyrelsen Dalarnas läns protokoll 21 februari 2017 ang ny ersättare efter Eva Tillenius
(S) – Inger Engström (S) t o m 14 oktober 2018.
■ Dnr KK 2017-00044 028
Bildningsförvaltningens information om konstnärer som ingår i konstgåvan Avesta
kommun 2017.
■ Dnr KK 2017-00056 007
Kommunrevisionens granskningsrapport: Uppföljning av investeringsprojekt.
■ Dnr KK 2017-00056 007
Kommunrevisionens granskningsrapport: Granskning av detaljplaneprocessen.
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§ 64 (forts)
■ Dnr KK 2017-00078 007
Kommunrevisionens förstudie – Uppförande av återvinningscentral.
■ Dnr KK 2016-00249 912
Bildningsstyrelsen 15 februari 2017 § 2 ang medborgarförslag om ny modern minigolfbana.
■ Dnr KK 2016-00272 912
Bildningsstyrelsen 8 mars 2017 § 24 ang Camilla Byggnings medborgarförslag om
meckungdomsgård för bil- och epaungdomar.
■ Dnr KK 2017-00082 141
Folkare Landsbygdsforums protokoll 13 februari 2017.
■ Dnr KK 2017-00152 738
Omsorgsförvaltningens skrivelse ang kvartalsrapport 1/2017: Inget beslut att rapportera
ang gynnade beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom 3 månader
efter beslutsdatum samt i fall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits inom 3
månader.
Utdelas
■ Skriften ”Migrationsinfo för alla”.
Muntligt
■ Integrationsstrategen Birgitta Hägg kommer att informera om skriften ”Migrationsinfo för
alla” vid kommunfullmäktiges nästa möte, 22 maj 2017.
Ställ gärna frågor till henne om migration och integration fram till 12 maj per e-post:
birgitta.hagg@avesta.se.
■ Kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni 2017 kl 15:00 hålls i Bygdegården Jubel i
Sjövik.
___
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
OMRÖSTNING
§
Ledamöter

Nä Ers JA
NEJ
r
Lars Isacsson
(S)
X
Susanne Berger
(S)
X
Mikael Westberg
(S)
X
Johan Thomasson
1) (M)
X/F
Filip Djupenström
(PO) *) X
Maria Andersson
(S)
X
Karin Perers
(C)
F
5
Kurt Kvarnström
(S)
X
Anneli Karlsson
(KL)
X
Laila Borger
(S)
X
Ulf Berg
(M)
X
Anita Tärneborg
(S)
X
Pia Aronsson
(V)
X
Martti Hopponen
(SD)
X
Ulf Bengtsson
(S)
X
Kirsti Andersson
(S)
X
Karl-Johan Petersson
(C)
F
4
Patrik Sundin
(S)
X
Henrik Hästbacka
(M)
F
3
Blerta Krenzi
(S)
X
Lennart Palm
(S)
X
Rolf Rickmo
(KL)
F
25
Börje Laakso
(SD)
F
Mia Bergkvist
(S)
F
15
Henrik Öhrn
(MP)
X
Lis Linnberg
(L)
F
7
Måna Hesselrud
(M)
X
Lars Levahn
(S)
F
10
Göran Edström
(S)
F
14
Gunilla Berglund
(C)
X
Erika Bengtsson
(V)
X
Ruth Johansson
(S)
X
Curt-Åke Cocce Larsson (KD)
X
Sten-Åke Mörk
(S)
F
20
Eric Karlsson
(M)
X
Ola Sjökvist
(SD)
F
Åsa Lövgren
(S)
X
Patrik Engström
(S)
F
12
Krister Nilsson
(KL)
F
Gerd Svedberg
(S)
X
Henrik Väyrynen
(S)
X
ANTAL
-----28 -----*) Partipolitiskt obunden fr o m 151028, tidigare (SD)
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
OMRÖSTNING
§
Ersättare
Helena Mårtens
Fjällman
Johannes Kotschy
Maarit Hessling
Sara Persson
Jerry Harrysson
Christina Kaloinen
Kerstin Floberg
Therese Neff
Jonas Tackerudh
Charlotta Engström
Carina Gunnarsson
Hans Danielsen
Eva Lidström
Elisabeth Palmkvist
Anders Westman
Paula Söderholm
Namik Abbasov
Stefan Grundberg
Rune Berglund
Inger Engström
Thomas Hedberg
Lena Abrahamsson
Heidi Sjungargård
Lillebil Lundkvist
Mikael Karlsson
Jesper Moberg Nilsson

ANTAL
TOTALT ANTAL

Nr
1

Parti
(M)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

(M)
(M)
(C)
(C)
(L)
(L))
(KD)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(MP)
(MP)
(KL)
(KL)

-----------
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§
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§
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AVS

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

10
38

1) Beslutande klockan 17:00 - 20:00, § 28-35.
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