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Kommunrevisionens information

Mats Myrén, kommunrevisionen, anför följande:
”15 maj genomförde kommunrevisionen sin årliga grundläggande granskning av styrelse - och
nämnd. Vi träffade presidierna i dessa och kan sammantaget konstatera att det mestadels råder
ordning och reda i verksamheten.
Vi passade på att fråga, och därmed betona vikten av, att Barnkonventionens barn- och
ungdomsrättsperspektiv beaktas i de beslut som styrelserna fattar. Barnkonventionen blir
svensk lag 1 januari 2018.
Vi påminde även om att Dataskyddsförordningen blir lag nästa år och att detta, inte minst
med tanke på digitaliseringen, ställer krav på ett helt nytt säkerhetstänkande, vilket vi
informerade denna församling om vid ert novembersammanträde förra året. Friska gärna upp
minnet genom att ta en titt på protokollet.
KF’s presidium träffade vi den 11 april i Koppadalens Utvecklingscentrum. Vi diskuterade
med dem förutsättningarna för vårt arbete och informerade om de granskningsprojekt vi just
nu genomför. Inköp av konsulttjänster och Offentlighetsprincipens tillämpning, är några av
dessa. Vi framförde även vårt varma tack till Lennart Palm för den öppenhet han visat för och för det utmärkta sätt på vilket han lett presidiets dialog med oss i kommunrevisionen.
Tack än en gång Lennart och ha det nu gott som politisk pensionär!”
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 4

2017-05-22

Kommunfullmäktige

§ 66

Information om skriften ”Migrationsinfo för
alla”

Integrationsstrateg Birgitta Hägg lämnar information om bl a följande;
- Flykting och integrationsläget i Sverige
- Asylsökande, de största grupperna
- 755 asylsökande i Avesta
- 117personer är kommunmottagna i Avesta hittills under 2017
- 1110 personer befinner sig i etableringsprocessen (24 mån)
- Av 1457 arbetslösa är en stor del utrikesfödda
- Aktiviteter: Språk caféer, ”promenera med ABK”, mingelkvällar, föreningarnas
integrationssatsningar, integrationsdag för Avesta kommuns anställda
___
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Jerry Harryssons och Inger M Erikssons
medborgarförslag om ytterligare en våning på
fastighet för omsorgsboende i Avesta

Dnr KK 2016-00234 912
Jerry Harrysson och Inger M Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag om att planerad
utbyggnad av kommunalt omsorgsboende vid Balders utökas med ytterligare ett våningsplan.
Medborgarförslagsställarna anför följande i medborgarförslaget:
IVO-anmälningar och personalbrist
Avesta kommun för en ojämn kamp med IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Kommunens omsorg har inte utvecklat kapacitet i den takt som behövs för kommunens
omsorgstagare. Det finns en stor andel äldre i kommunen och de blir allt fler.
Handläggningstiderna inom kommunens omsorg är långa och det finns äldre människor som
far illa. Kommunens tjänstemän redovisar att de inte klarar att rekrytera
handläggningspersonal i den takt som behövs.
Brist på dygnetruntplatser i omsorgen
Det finns alltför få dygnetruntboenden i Avesta kommun. Det leder till att kommunen tvingas
hyra platser av landstinget på lasarettet för de patienter som är medicinskt färdigbehandlade.
Kommunen saknar och har under längre tid saknat dygnetruntomsorg till många äldre som
behöver det och har rätt till det. Kostnaden för att låta färdigbehandlade patienter finnas kvar
på lasarettet är hög.
Färdigbehandlade patienter konkurrerar med nyinsjuknade på lasarettet
På Avesta lasarett används idag ett flertal platser för färdigbehandlade patienter. När många
färdigbehandlade patienter finns kvar på lasarettet minskar utrymmet för nödvändig vård av
nyinsjuknade. Följden av detta blir stora kostnader för Avesta kommun. Det finns idag stor
anledning att överväga möjligheten att bygga en våning till på det planerade omsorgsboendet i
Avesta. En extra våning skulle ge ett tillskott på 18 välbehövliga platser för dygnetruntomsorg
och minska konkurrensen om resurser mellan nyinsjuknade och medicinskt färdigbehandlade
patienter.
Behov även i framtiden
Risken för att behovet av heldygnsomsorg ska minska måste betraktas som obefintlig. Det
fungerar helt enkelt inte så i en kommun med en åldrande befolkning.
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§ 67 (forts)
Medborgarförslagsställarnas förslag:
- Att planerad utbyggnad av kommunalt omsorgsboende vid Balders utökas med ytterligare
ett våningsplan.
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 byggnadsnämnds yttrande
Planarbete för exploatering pågår för närvarande. Samråd och granskning har genomförts.
Efter revidering av planförslaget kommer ärendet tas upp i kommunstyrelsens plan- och
näringslivsutskott under januari 2017 för beslut om ny granskning.
Planen, i det förslag som föreläggs kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott medger
byggande i högst fyra plan.
Enligt uppgift från Gamla byn AB projekteras byggnaden idag för tre plan.
Att tillföra ytterligare en våning skulle därför, såvida planen vinner laga kraft i förelagt skick,
vara i enlighet med planen.
Utifrån nämndens ansvarsområde finns därför ingenting att erinra mot rubricerade
medborgarförslag.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings beslut:
- Nämnden beslutar anta samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande som sitt eget.
- Nämnden beslutar vidare att medborgarförslaget om ytterligare en våning på fastighet för
omsorgsboende är besvarat.
Omsorgsstyrelsens yttrande
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att anta ”Äldrestrategi 2035 i Avesta kommun”.
Äldrestrategin innehåller en rad åtgärder inom områdena; boende för äldre, välfärdsteknologi,
komptetensförsörjning och trygghet.
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§ 67 (forts)
Inom området boende för äldre finns flera åtgärder, bland annat;
• Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver behovet av boende för äldre.
• Äldreboende med 36 platser ska byggas och Balders inne ska byggas om till äldreboende.
• Rågen och Kornknarren ska omvandlas till trygghetsboende.
• Fler trygghetsboenden ska byggas då demografi och inventering av tillgänglighet till
flerbostadshus (Tillgänglighetsutredningen 2015) visar att det finns underlag för
trygghetsboende i första hand i Avesta tätort och i andra hand i Skogsbo.
Trygghetsboende i steg tre är Krylbo alternativt Karlbo området.
• Ge teknisk konsultation till fastighetsägare av flerbostadshus som önskar göra
tillgänglighetsförbättringar (Miljö och Bygg).
Äldreutredningen beskriver vidare; Det finns idag drygt 1 500 personer över 80 år i Avesta. Flest
äldre bor i Avesta tätort. År 2025 kommer 245 fler personer att vara över 80 år och år 2035
ytterligare drygt 524 fler. Det är en ökad äldrebefolkning med 50 %. Den årliga kostnaden för
vård och omsorgs boende kommer att öka med 64 Mkr och ca 100 boendeplatser till år 2035
om det inte sker en satsning på trygghetsboende och fler tillgängliga lägenheter.
Undersökningar i andra kommuner visar att många äldre både vill och kan bo kvar i ordinarie
bostadsbestånd om det har bra tillgänglighet och närhet till dagligvaruhandel och
gemenskapslokaler.
Trygghetsboende är lägenheter för de som fyllt 70 år. Bostäderna finns i en fastighet med
gemensamhetslokal och med personal som organiserar aktiviteter. Lägenheter med bra
tillgänglighet, social samvaro, och mötesplatser ger trygghet och stimulans att bo kvar.
Trygghetsboende ger ett minskat behov av platser i vård och omsorgsboende. Särskilt gäller
det för personer som beviljas vård och omsorgs boende på grund av otrygghet eller för att de
inte kan bo kvar i sin bostad på grund av otillgänglighet, dåliga kommunikationer, långt till
affär och annan service. Äldre utredningen visar att kostnaden för 60 lägenheter i
trygghetsboende är 600 000 kr. Slut på avsnitt ur äldreutredningen. Kostnaden för en (1) plats i
vård och omsorgsboende 2015 är 792 000 kr (Avesta) och 825 000 kr (medel i landet).
2016 beslutade omsorgsstyrelsen om nybyggnation av äldreboende med 36 platser i
samlokalisering med förskola i Balders hage. Samma år infördes en ny terapiorganisation i
förvaltningen som möjliggjorde att Rågens serviceboende kunde erbjuda aktiviteter för äldre
och definieras som trygghetsboende. 2016 beslutades också att Kornknarren omvandlas till
trygghetsboende.
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§ 67 (forts)
I september 2016 uppdrog omsorgsstyrelsen till förvaltningen att utreda möjligheterna för
trygghetsboende på gamla badhustomten. I februari 2017 förväntas omsorgsstyrelsen ge
förvaltningen i uppdrag att planera för ombyggnation av Balders inne till vård och
omsorgsboende.
Enligt nuvarande planering tillskapas ca 51 platser i vård och omsorgsboende och ca 100
platser i trygghetsboende. Trygghetsboende planeras; 2020 i centrala Avesta, 2025 i Skogsbo
och 2030 i Krylbo/Karlbo.
Med anledning av platsbristen i vård och omsorgsboende i Avesta har också akuta åtgärder
genomförts. Tillfälligt vård- och omsorgsboende, Strömsnäs, med 11platser är inrättat 2016.
Förvaltningen samarbetar och för ständig dialog med landstinget för att undvika att
nyinsjuknande drabbas av platsbrist. Personalförstärkningar och extra platser har periodvis
tillskapats i kommunens regi. Hemtagningsteam arbetar för tryggare hemgång i ordinärt
boende för de som inte har behov av vård och omsorgsboende. Biståndshandläggarenheten
har inte haft några vakanta tjänster eller fördröjd handläggning. Enheten utökades med 1,0
tjänst 2014.
Omsorgsstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget avslås med hänvisning till skrivningen ovan, Tillgänglighetsutredningen
och Äldreutredningen. De båda senare antogs av Kommunfullmäktige i juni 2015.
Medborgarförslagsställarna har inbjudits till sammanträet.
Beredning
- Jerry Harryssons och Inger M Erikssons medborgarförslag 11 juli 2016.
- Kommunfullmäktige 27 september 2016 § 138.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2016 § 102.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 5 januari 2017.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 24 januari 2017 § 8.
- Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 februari 2017.
- Omsorgsstyrelsen 21 mars 2017 § 36.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 51.
- Kommunstyrelsen 8 maj 2017 § 58.
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§ 67 (forts)
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet medverkar förslagsställarna Jerry Harryson
och Inger M Eriksson och informerar om ärendet.
Gunilla Berglund (C), Curt-Åke Larsson (KD), Anneli Karlsson (KL) yrkar att
medborgarförslaget bifalles.
Susanne Berger (S), Maarit Hessling (M), Pia Aronsson (V), Ulf Berg (M), Martti Hopponen
(SD), Kurt Kvarnström (S) och Lars Isacsson (S) yrkar, enligt arbetsutskottets förslag, att
medborgarförslaget avslås med hänvisning till omsorgsstyrelsens yttrande.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsen enligt Susanne Bergers (S) förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avslås med hänvisning tillomsorgsstyrelsens yttrande,
Tillgänglighetsutredningen och Äldreutredningen vilka båda antagits av
Kommunfullmäktige i juni 2015.
Reservationer
Gunilla Berglund (C) och Curt-Åke Larsson (KD), Anneli Karlsson (KL),
Karl-Johan Petersson (C) och Karin Perers (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Gunilla Berglunds (C) förslag.
___
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Eldrid Johansens medborgarförslag om att
det gamla vattentornet görs om till en
utkikspunkt över Avesta

Dnr KK 2016-00243 912
Eldrid Johansen har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Medborgarförslagsställaren har sett exempel från Ungern, där ett mindre torn än det gamla
vattentornet i Avesta, används som turistattraktion med suverän utsikt över stan.
Medborgarförslagsställaren fick då idén att det gamla vattentornet med dess historia kunde
göras om till en utkikspunkt över Avesta kommun.
Medborgarförslagsställarens förslag:
- Gamla vattentornet görs om till en utkikspunkt över Avesta som kommun samt att parken
omkring görs mer turistvänligt med t ex en sommarkiosk.
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2017 att remittera medborgarförslaget
till kommunkansliet (Tillväxt Avesta), teknisk service, Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd och till stadsmiljörådet för yttrande.
Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd yttrande
Tornet har en självklar placering och gestaltning och är ett mycket gott exempel på den tyska
tegelornamentik som särskilt för monumentala industribyggnader var stark i förra seklets
början och för vilken just Johansson får räknas som ett av de riktigt stora namnen.
Nämnden menar därför att tornet bör bevaras på sin plats och så långt det är möjligt i sitt
sammanhang.
För bevarandet av historiska byggnader som denna är det på sikt nödvändigt att finna nya
användningsområden. Ett sådant användningsområde kan för mindre byggnader med
begränsat underhållsbehov vara rent musealt, att helt enkelt bibehålla byggnadens yttre gestalt
som symbol för en gången tid. För en byggnad av detta omfång är det dock sannolikt
nödvändigt att på sikt hitta en reell nytta, kostnaderna för vård och kommande restaureringar
blir helt enkelt svåra att legitimera.
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För ny användning är brandskyddsbestämmelserna den största begränsningen.
Ändamål där allmänheten ges tillträde, t ex utsiktstorn, konferensrum (även kommuninternt),
kräver dubbla, brandtekniskt avskilda, utrymningsvägar. Detta är inte praktiskt möjligt att
inrymma i byggnadens begränsade utrymme. En yttre utrymningsväg, skulle fördärva tornets
gestalt och rekommenderas inte.
Ovannämnda föreskrifter vad beträffar brandskydd gäller byggnader och lokaler där
människor vistas mer än tillfälligt. För tillfälliga besök av små grupper vid särskilda tillfällen
bör den enkla utrymningen inte vara något hinder, förutsatt att personer med kännedom om
byggnaden deltar.
Även tillgänglighetsreglerna komplicerar användandet, här är det dock möjligt att dispens kan
ges, åtminstone för tillfällig vistelse.
För att kunna använda tornet som utsiktspunkt kan det vara nödvändigt att förändra
fönstersättning och andra fasaddetaljer. Detta bör vara möjligt om det görs med stor
sakkunskap och omsorg och i samarbete med antikvarisk expertis.
Förvaltningen saknar kunskap om rester av den tidigare vattenverksamheten som bör finnas
kvar i byggnaden. Sådan kvarlämnad utrustning kan ha stort värde byggnadsantikvariskt och
förändringar bör ske med stor försiktighet.
Huruvida den gamla vattentanken finns kvar och om den i sådana fall bör demonteras saknar
också förvaltningen kunskap om.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut:
- Nämnden beslutar anta förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 januari 2017 som sitt eget
yttrande.
- Nämnden beslutar vidare att remissen rörande medborgarförslaget om att det gamla
vattentornet görs om till utsiktspunkt över Avesta därmed är besvarad.
Tekniska utskottets yttrande
Vattentornet har små fönster utefter fasadens hela höjd. Fönstren från marknivå till halva
tornets höjd, går inte att nå, då tornet är tomt, förutom ytterväggar, vattenledningar från
cisternen och fönster. Fönstren i rummet under cisternen är tillgängliga att titta ut igenom.
Det är dock ett djupt burspråk genom tornväggen, där fönstren sitter längst in. Träd, buskar
och hus, skymmer sikten från dessa fönster.
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Från de små fönstren högst upp ovanför cisternen så ser man norr och österut, över
vegetation och bebyggelse. Västerut och söderut, skymmer träden delvis utsikten. För att nå
dessa fönster, så måste besökaren gå mellan cistern och tornvägg. Det finns stora glipor
mellan gången och tornväggen, där cisterns bottennivå utanför tanken kan ses. Det finns
fönster som släpper in ljus i en smalt utrymme mellan betongcisternen och tornets yttervägg.
Torntrappa och fönster är inte konstruerade för allmänheten, utan enbart för servicepersonal.
Det är en avsevärd höjd att klättra innan rummet under cisternen nås. Från den nivån, så
fortsätter en trätrapp mellan cisternen och ytterväggen upp tills man når cisternens överkant.
Där är det sedan en smal gång, runt cisternen. Att upplåta tornet för allmänheten bedömer
teknisk service som mycket svårt. Enbart att förflytta sig upp i tornet på befintliga trappor
från 1913 är både skrämmande och svårt. Om allmänheten sedan skall ha en fri vy ut över
Avesta, så måste man längst upp i tornet, vilket teknisk service bedömer är en säkerhetsrisk.
Som teknisk service skrev tidigare så är det fri sikt endast i de fönster som är högst upp och åt
norr och öster. Övriga fönster har begränsad sikt på grund av Karlbergsparkens träd.
Omfattande ombyggnationer och förändringar av tornets innandöme måste till om
allmänheten skall kunna beredas tillträde till tornets övre delar.
Att använda tornets markplan till någon verksamhet, som sommarkiosk och/eller café är
enklare. Det måste på något vis då installeras vatten/Avlopp/toaletter för att det skall bli
verklighet. Området och tornet är dock en kulturbyggnad i en vacker park och det vore bra
om tornet kan användas till något mer än bara vara en skulptur och en påminnelse om hur
Avestaborna under 51 år fick tryck i sina vattenkranar.
Tekniska utskottets förslag:
- Att medborgarförslaget avslås i delen utkikspunkt över Avesta.
- Att medborgarförslaget tillstyrks i delen att parken och nedre delen av byggnaden görs mer
turistvänlig.
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Stadsmiljörådets yttrande
Rådet anför att riskerna blir för stora och säkerheten inte kan garanteras när människor ska
bestiga tornet.
Stadsmiljörådet ser gärna att annan användning kan möjliggöras i byggnaden, exempelvis som
utställningslokal.
När det gäller funktionen som utkiksplats föreslår rådet att webkameror kanske kan placeras
runt tornets topp. Besökare kan då ta del av utsikten via internet. Rådet föreslår en utredning
om detta.
Stadsmiljörådets beslut:
- Medborgarförslaget avslås.
Kommunkansliet/Tillväxt Avestas yttrande
Karlbergsparken med det gamla vattentornet är en central oas i Avesta centrum. En del av
parken är en välbesökt lekpark som lockar barnfamiljer från hela kommunen men även från
andra kommuner. Det vore positivt om Karlbergsparken fick ytterligare en attraktion att
besöka, där man fick lära sig mer om hur och när vattentornet en gång var i bruk. Såsom
vattentornet ser ut invändigt är det dock en alltför stor säkerhetsrisk att använda trapporna för
att komma högst upp och kunna använda tornet som utkikspunkt. Detta skulle kräva
omfattande ombyggnationer.
För att locka Avestaborna och turister att besöka vattentornet kanske en ”vattentornets dag”
skulle kunna vara en början, då man öppnar upp bottenvåningen och har personal på plats.
Kommunkansliet/Tillväxt Avestas förslag:
- Medborgarförslaget avslås i delen utkikspunkt över Avesta.
- Medborgarförslaget tillstyrks i delen att vattentornet görs mer turistvänligt, med start i en
”Vattentornets dag”. Kanske i samband med Världsvattendagen 22 mars? Förslag att
uppdrag ges till Kultur Avesta, Fritid Avesta och Avesta Vatten att ta fram ett förslag.
Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Medborgarförslagsställaren
Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd
Teknisk service
Stadsmiljörådet
Tillväxt Avesta

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 14

2017-05-22

Kommunfullmäktige

§ 68 (forts)
Beredning
- Eldrid Johansens medborgarförslag 19 juli 2016.
- Kommunfullmäktige 27 september 2016 § 140.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2017 § 102.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 5 januari 2017.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 24 januari 2017 § 7.
- Kommunkansliet, teknisk service, skrivelse 20 januari 2017.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 15 februari 2017 § 12.
- Stadsmiljörådet 13 mars 2017 § 2.
- Kommunkansliet, Tillväxt Avesta, skrivelse 27 mars 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 52.
- Kommunstyrelsen 8 maj 2017 § 58.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget är besvarat med tekniska utskottets yttrande.
- Medborgarförslaget avslås i delen utkikspunkt över Avesta, att medborgarförslaget tillstyrks
i delen att parken och nedre delen av byggnaden görs mer turistvänlig.
___
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§ 69

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
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C), Karl-Johan Petersson (C) och Sara Persson (C) anför
följande i gemensam motion:
Positiv utveckling i härliga Horndal. ”Härliga Horndal” är rätt ord för den betydelsefulla orten
i nordöstra delen av Avesta kommun.
Här möter Bergslagens historia det bästa i landskapet Dalarna med människors initiativkraft,
vilja till samarbete och kulturskapande. Här finns trivsamma kvarter och företagsmiljöer i
tätorten. In på knutarna väntar vidsträckta vackra skogar och sjöar med skönhet. Här finns
rika möjligheter till bad, fiske, jakt, motion i skidspår och löparslingor, svamp- och
bärplockning och annat friluftsliv. Här blommar kultur, särskilt genom föreningars många
spännande initiativ och arrangemang.
Horndal är en framstående ort i Avesta kommun med cirka 1500 invånare boende dels i själva
Horndal, dels på landsbygden runtomkring.
Horndal har många företag med både tillverkning och serviceinriktning som ger värdefulla
arbetstillfällen. Här finns industrier, verkstäder, frisör, matbutik, handelsträdgård,
secondhandbutik, kaféer & restaurang, tankställe för fordonsbränsle och mycket mer.
Kommunens verksamheter är barnomsorg, grundskola inklusive högstadieskola, simhall,
allaktivitetsplan, teater, bibliotek och äldreboende. Här finns också apotek.
Horndal har relativt goda kollektiva kommunikationer med både buss- och tågtrafik, och
riksväg 68 löper till både Örebro och Gävle.
För att ytterligare utveckla Horndal som tätort kan Avesta kommun själv – och i samverkan
med andra aktörer – ta initiativ till att stärka service och verksamheter till glädje för
Horndalsborna och hela omgivningen.
Invid Tallbackens äldreboende bör det byggas nya lägenheter för äldre, s k Trygghetsboende,
eftersom det är stor efterfrågan på platser inom äldreomsorgen .
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Vanliga bostäder, som ger fler möjligheter till inflyttning, kan projekteras och byggas på
lämpliga "lucktomter" eller i natursköna områden vid skogar och sjöar. Byggande som är
energismart och miljöanpassat, gärna i trä, i olika storlekar som radhus, parhus m.m. kan vara
lockande och lämpligt.
Redan befintliga villor från olika epoker är intressanta och prisvärda, när äldre personer vill
flytta till bekvämare boenden och unga människor och barnfamiljer söker sitt paradis på
jorden.
Kommunen bör i dialog med landstinget arbeta för en "virtuell" vårdcentral i Horndal. Där
man kan göra enklare provtagningar, få rådgivning via nätet och direkt få svar av professionell
personal via telebild. Det skulle vara till nytta för såväl äldre som barnfamiljerna i Horndal att
kunna spara en del resande.
Horndal har fått nya och förnyade skolbyggnader för yngre barn, men högstadieskolan är i
behov av renoveringar för goda funktioner för alla, för modernitet och för fräschhet.
Föreningslivet är mångsidigt och aktivt. Av stor betydelse för både kulturhistoria och
tillgången till allmänna samlingslokaler är Föreningen Bruksparken. Föreningen verkar själv
som arrangör av härliga kulturprogram och tillhandahåller dessutom viktiga samlingslokaler
för andra föreningar och även familjer och företag. Känd sedan årtionden är förstås
Horndalsrevyn som genom sina föreställningar stärker ortens identitet och ger Horndal
nationell uppmärksamhet.
Ja, idéerna är många och mejslas bäst fram i direkt dialog med de människor som idag bor och
verkar i och omkring Horndal.
Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C), Karl-Johan Peterssons (C) och Sara Perssons (C)
förslag:
- Att Avesta kommun tar initiativ till ett samlat utvecklingsarbete för Horndal.
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.
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Näringslivsutvecklare Carina Emtebrink anför följande:
Horndal är en viktig och väl utvecklad, framstående ort i Avesta kommun.
Här finns förutom ett starkt näringsliv också omfattande kommersiell och offentlig service,
samt goda kommunikationer.
Flertalet förslag som motionen föreslår som delar i ett samlat utvecklingsarbete för Horndal
finns redan idag i politiskt antagna program.
En strategi för trygghetsboenden innefattas i den ”Äldrestrategi för Avesta kommun till
2035”, som antogs av enigt kommunfullmäktige 2015-06-15.
Boende för äldre och yngre innefattas i Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun
2015-2020, antaget av kommunfullmäktige 2015-03-23. Här baseras och prioriteras
kommande bostadsbyggande efter marknadsundersökningar av vad Avesta kommuns invånare
vill ha och de politiska mål och ambitioner som finns.
Vad gäller byggnadssätt och strategi för detta så har kommunkansliet i samråd med Gamla
Byn genomfört en utredning utifrån ett uppdrag att utarbeta ett styrdokument för
träbyggnation i Avesta kommun. Träbyggnadspolicy antogs i kommunstyrelsen 2016-09-12.
Diskussion kring en ”virtuell” vårdcentral är intressant men bör föras av politiker inom
landstinget. Ansvarsområdet mellan landsting och kommun är klart definierat och en
kommunal förvaltning kan, enligt Omsorgsförvaltningen, inte delta i samarbete för en sådan.
Motionen anför att: ”Horndal har fått nya och förnyade skolbyggnader för yngre barn, men
högstadieskolan är i behov av renoveringar för goda funktioner för alla, för modernitet och
för fräschhet”. Här anger Gamla Byn att renoveringar pågår ständigt av klassrum och
korridorer och att Gamla Byn och skolledningen har täta möten om vilka prioriteringar skolan
har ifråga om renoveringar. Skolan har varit utsatt för stor skadegörelse och slitage, och
möjliga åtgärder för att komma tillrätta med detta finns också med i samtalen.
Näringslivsutvecklarens förslag:
- Motionen är besvarad med Kommunkansliets (tillväxts) yttrande.
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Beredning
- Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C), Karl-Johan Peterssons (C) och Sara Perssons (C)
motion 20 maj 2016.
- Kommunfullmäktige 23 maj 2016 § 91.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 augusti 2016 § 79.
- Kommunkansliets skrivelse 27 mars 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 53.
- Kommunstyrelsen 8 maj 2017 § 60.
Vid kommunfullmäktiges beredning av ärendet yrkar Karl-Johan Petersson (C),
Johan Thomasson (M), Gunilla Berglund (C), Ulf Berg (M), Anneli Karlsson (KL),
Lis Linnberg (L), Curt-Åke Larsson (KD), Karin Perers (C) och Maarit Hessling (M) att
motionen bifalles.
Lars Isacsson (S) och Kirsti Andersson (S) yrkar, enligt kommunstyrelsens förslag, att
motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets yttrande.
Efter fastställd proposition beslutar kommunfullmäktige enligt Lars Isacssons (S) förslag.
Anneli Karlsson (KL) begär votering som verkställs med justerarna som rösträknare.
Voteringspropositionen godkänns: JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för
motionärernas förslag.
Omröstningen resulterar i 24 röster för JA och 10 röster för NEJ vilket innebär att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Se bilagd omröstningslista.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är besvarad med kommunkansliets yttrande.
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Reservationer
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C), Anneli Karlsson (KL), Ulf Berg (M),
Curt-Åke Larsson (KD), Johan Thomasson (M), Maarit Hessling (M),
Karl-Johan Petersson (C), Lis Linnberg och Martti Hopponen (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
___
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Anneli Karlssons (KL) och
Krister Nilssons (KL) motion om mobilfri skola

Dnr KK 2016-00275 913
Anneli Karlsson (KL) har lämnat in en motion och anför följande:
Användandet av mobiltelefoner ökar konstant, och det är mer regel än undantag att elever i
grundskolan regelbundet använder mobiltelefon. Användandet sjunker allt lägre ner i åldrarna.
En ny rapport från Skolverket visar att många elever störs av sin egen användning av SMS och
Sociala medier på lektionstid. Man filmar sig själv, sin kompis och sin lärare. Att man störs av
andra är ju också självklart.
Skolverket tycker man ska skaffa en enhetlig strategi för detta. Ämnet har diskuterats vid
flertalet tillfällen och svaret brukar bli att det är varje enskild rektors ansvar att besluta i detta
och det ser därför olika ut på våra skolor i kommunen.
Motionären skulle dock vilja få ett gemensamt, generellt beslut och policydokument för alla
Avestas skolor (grundskolan) om att man ska lämna ifrån sig mobiltelefonerna på morgonen
och få tillbaks de vid skolans slut, med undantag för tillfällen då mobilerna kan användas som
pedagogiska verktyg. Detta för att förbättra skolresultaten, få mer effektiv lektionstid och att
eleverna i större utsträckning lär sig att interagera med varandra.
En studie från London School of Economics and Political Science har undersökt vilken
påverkan mobilförbud i skolan har för elevernas produktivitet och testresultat. Forskarna har
tittat på vilka regler skolor i fyra brittiska städer har för mobilanvändning och jämfört detta
med uppgifter om hur eleverna presterar i skolan. Man har följt elevernas resultat från 11 till
16 års ålder.
Elevernas resultat förbättrades när skolorna införde mobilförbud. Störst var effekten för de
lågpresterande eleverna, visar studien.
Forskarna menar att studien visar att digitala verktyg, som mobiltelefoner, har negativ
påverkan på elevernas resultat genom att de distraherar eleverna. Men, säger forskarna, deras
resultat betyder inte att mobiltelefoner aldrig kan vara ett användbart verktyg för inlärning
men det kräver att de används på ett genomtänkt och strukturerat sätt.
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Slutsatsen forskarna drar är att frågan om närvaron av mobiler i skolan inte är något som bara
kan lämnas därhän. Att förbjuda mobiler kan också vara ett enkelt sätt att utjämna skillnader
inom skolsystemet utan att det kostar något, menar de.
Motionärens förslag
- Att kommunfullmäktige uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda lämpliga former för
ett generellt mobilförbud i kommunens grundskola, med undantag för tillfällen då
mobilerna kan användas som pedagogiska verktyg.
- Att förbudet ska testas under ett år och sedan utvärderas.
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2016 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 oktober 2017 § 107 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen och ungdomsrådet för yttrande.
Ungdomsrådets yttrande
Ungdomsrådet har gått igenom motionen och anser att det redan idag finns ett visst mobil
förbud men att vissa lärare tar det på större allvar än andra. Många lärare struntar i att samla in
mobilerna trots att det ska vara mobilförbud och lika för alla och på hela skolan Vissa elever
kan ansvara för sina mobiler. Om det blir ett generellt mobilförbud så ska det endast gälla på
lektionerna. Om man vill minska mobilanvändandet på raster behöver skolan tillhandahålla
bättre aktiviteter som alternativ till eleverna på rasterna. Musiksalen skulle t.ex. kunna vara
öppen hela tiden. Har man funderat på hur förvarningen av mobilerna ska gå till? Det måste
vara säkert och de får inte skadas under tiden som skolan ansvarar för dom.
Idag använder elever sina mobiler för att söka fakta då tillgången på fungerande datorer
varierar.
Man måste även beakta att även elever kan vänta viktiga samtal. Ett mobilförbud skulle också
kunna ses som en typ av kollektiv bestraffning. Vissa klasser sköter sig faktiskt väldigt bra
trots att de får ha sina mobiler med sig under lektionstid.
Ungdomsrådets förslag:
- Motionen är besvarat med ungdomsrådets yttrande
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Bildningsstyrelsens yttrande
Alla elever ska erbjudas en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Ordningsregler
ska finnas för varje skolenhet och ordningsreglerna kan bland annat reglera förbud mot att
använda mobiltelefoner under lektionstid. Av 5 kap 5 § skollagen (2010:800) framgår det att
det är rektorn som beslutar om ordningsreglerna och att dessa ska utarbetas under medverkan
av eleverna.
Bildningsstyrelsen konstaterar att ordningsregler regleras i skollagen och att det är rektorns
ansvar och skyldighet att upprätta dessa tillsammans med eleverna. Ett generellt mobilförbud i
kommunens grundskola är därför inte förenligt med gällande lagstiftning, varken
kommunfullmäktige eller bildningsstyrelsen har följaktligen rådighet i frågan.
Bildningsstyrelsen anser därför att motionen bör avslås i sin helhet.
Bildningsstyrelsens beslut:
- Bildningsstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet
- Bildningsstyrelsen uppdrar till resultatenhetschef grundskola och resultatenhetschef för
gymnasiet att till bildningsstyrelsens sammanträde i september 2017 presentera vad som
genomförs i skolan för att den digitala utrustningen inte ska störa undervisningen.
Beredning
- Anneli Karlssons (KL) motion 16 september 2016.
- Kommunfullmäktige 27 september 2016 § 147.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober 2017 § 107.
- Ungdomsrådets skrivelse 6 december 2016.
- Bildningsförvaltningens skrivelse 2 februari 2017.
- Bildningsstyrelsen 8 mars 2017 § 27.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 54.
- Kommunstyrelsen 8 maj 2017 § 61.
Vidkommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Mikael Westberg (S) och
Göran Edström (S) bifall till kommunstyrelsens förslag, att motionen avslås med hänvisning
till bildningsstyrelsens yttrande.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås med hänvisning till bildningsstyrelsens yttrande.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Ungdomsrådet
Bildningsstyrelsen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 24

2017-05-22

Kommunfullmäktige

§ 71

Översiktsplan för Avesta kommun aktualitetsprövning

Dnr KK 2017-00141 212
Planingenjör Peter Granqvist anför följande:
Enligt 3 kap 1 § Plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan,
som omfattar hela kommunen. Vidare sägs i 3 kap 2 § PBL att en översiktsplan ska ange
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning
för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras.
För att tillse att översiktsplanen hålls aktuell anges i 3 kap 27 § PBL att kommunfullmäktige
minst en gång under mandattiden ska pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till
lagens krav på översiktsplanens innehåll.
Översiktsplanen för Avesta kommun är antagen av kommunfullmäktige år 2007 och efter det
har ingen prövning av aktualiteten gjorts. Anledningarna till att detta inte skett är flera men
t.ex. kan nämnas att det genom åren inte har funnits några starka incitament för kommuner att
utföra sådan aktualitetsprövning så länge översiktsplanen ändå fungerat som vägledning för
olika kommunala beslut. Detta tillsammans med att översiktsplanearbete normalt sett är
mycket tidskrävande har gjort att Avesta, såväl som en majoritet av landets kommuner, inte
följt lagens skrivelser om aktualitetsprövning.
Plan- och byggenheten vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning påbörjade under
våren 2014 en genomgång av kommunens översiktsplan med syftet att få till ett politiskt
beslut i frågan. Med anledning av ett flertal andra planprojekt prioriterades högre av
kommunen lades dock arbetet i vila under sommaren 2014.
Inför att en översyn av aktualiteten skulle påbörjas under våren 2014 begärde kommunen in
en sammanfattande redogörelse från länsstyrelsen med deras syn på planens aktualitet. En
sådan redogörelse inkom till kommunen i maj 2014 och i den anges bl.a. att översiktsplanen är
inaktuell i fråga om hanteringen av:
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-

Strategiska och mellankommunala frågor
Miljökvalitetsnormer
Hälsa och säkerhet
Riksintressen
Miljöbalken 3 kap 2, 3 och 4§§
Materialförsörjning
Hotade arter
Biosfärområde Nedre Dalälven
Utbyggnad av kraftledningsnät

Även plan- och byggenhetens nu genomförda genomgång av översiktsplanen påvisar brister i
planens aktualitet, både vad gäller vissa av kommunens ställningstaganden, men även i de olika
underlag som finns med som grund för dessa ställningstaganden.
Även om merparten av de politiska ställningstaganden som finns i översiktsplanen kan vara
fortsatt aktuella idag har läget förändrats i vissa frågor på ett sådant sätt att ett
ställningstagande sannolikt blir annorlunda idag. Detta tillsammans med övriga brister i bl.a.
underlagsmaterial, hantering av nytillkomna frågor och vad länsstyrelsen påtalar i sin
sammanfattande redogörelse gör att översiktsplanen måste betraktas som inaktuell.
Detta har framförts som information till kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott under
år 2016 varför Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning redan har fått i uppdrag av
utskottet att påbörja arbetet med en ny översiktsplan för Avesta kommun.
Planingenjörens förslag:
- Kommunfullmäktige konstaterar att översiktsplanen för Avesta kommun inte är aktuell
och att arbetet med att göra den aktuell behöver genomföras.
Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 4 april 2017.
- Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för aktualitetsprövning 7 maj 2014.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 18 april 2017 § 25.
- Kommunstyrelsen 8 maj 2017 § 57.
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Pia Aronsson (V)att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att översiktsplanen för Avesta kommun är inaktuell
och behöver revideras med tillägget:
- Aktualiseringen ska spegla den tillväxtkommun Avesta är och särskilt bygga på
jämställdhet, hållbarhet (social, ekonomisk, miljö) demokrati, jämlikhet och
medborgarinflytande.
Lars Isacsson(S), Karin Perers(C), Henrik Öhrn (MP) och Johan Thomasson (M) yrkar bifall
till Pia Aronsson förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
- Aktualiseringen ska spegla den tillväxtkommun Avesta är och särskilt bygga på
jämställdhet, hållbarhet (social, ekonomisk, miljö) demokrati, jämlikhet och
medborgarinflytande.
Kommunfullmäktiges beslut
- Översiktsplanen för Avesta kommun är inaktuell och behöver revideras.
- Aktualiseringen ska spegla den tillväxtkommun Avesta är och särskilt bygga på
jämställdhet, hållbarhet (social, ekonomisk, miljö) demokrati, jämlikhet och
medborgarinflytande.
___
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Lokala ordningsföreskrifter

Dnr KK 2017-00129 009
Säkerhetssamordnare Max Rupla anför följande:
Sammanfattning
Lokala ordningsföreskrifterna är ett sätt att komma till rätta med ordningsstörande aktiviteter
som inte regleras i ordningslagen. Förslaget med nya lokala ordningsföreskrifter för Avesta
kommun kommer av att föreskrifterna inte har uppdaterats sedan 2011 och således inte är
aktuella eller anpassade till behoven som finns. I förslaget till nya lokala ordningsföreskrifterna
ändras paragraf 9, 12 och 13 för att överstämma med behoven som föreligger. Paragraf 14 och
20 styrks då dessa är upphäva genom länsstyrelsens beslut.
Bakgrund
Lokala ordningsföreskrifter är ett tillägg till ordningslagen som endast gäller i en enskild
kommun. Lokala ordningsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige med stöd av
Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen. Orsaken till att en föreskrift kommer till är att man
behöver förtydliga hur en specifik offentlig plats eller förutsättning som inte regleras
tillräckligt i ordningslagen ska hanteras. En lokal ordningsföreskrift får inte bryta mot en
nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela kommunen eller endast i en del av den.
Föreskrifterna får innehålla de regler som behövs för att;
1. upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats,
2. som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av
användningen av pyrotekniska varor,
3. om ordningen och säkerheten i en hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som
bedrivs i hamnen.
Avesta kommuns lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 12 december 2011
och av länsstyrelsen den 5 januari 2012.
Syfte
Med de nya lokala ordningsföreskrifterna tas upphävda eller icke gällande paragrafer bort och
förtydligar, anpassar eller utökar vissa paragrafer.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Säkerhetssamordnaren

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 28

2017-05-22

Kommunfullmäktige

§ 72 (forts)
Kommentarer till revidering
Åtgärden i §9 kommer att ta bort en icke använd del i den lokala ordningsföreskriften då
kommunen inte längre ombesörjer anslag på kommunens anslagstavlor. Tillstånd för ägare av
tavlor, pelare eller andra liknande anordningar tydliggör ett redan vedertagen arbetssätt. Att
kommunens anslag inte får täckas över handlar om att anslag som görs vid kriser eller andra
viktiga tillfällen som kommunen behöver göra manuellt, kommer så många av medborgarna
som möjligt till känna.
Åtgärderna i §12 förtydligar att berusningsmedel i alla former inte får förtäras vid utpekade
platser. Platserna utökas och får på så sätt en lugnare och trevligare atmosfär vid platser där
det är önskvärt.
§13 att få bort otillåtna bosättningar och camping där det inte är önskvärt kommer att skapa
mindre oro hos medborgare och nedskräpning minimeras.
Säkerhetssamordnarens förslag
Följande paragrafer revideras i Lokala ordningsföreskrifterna för Avesta kommun.
§9 affischering
Skrivelsen ”affischering på kommunens anslagstavlor ombesörjes av kommunen.” stryks.
Meningen ”Tillstånd att sätta upp anslag behövs inte för ägare av tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Anslag från kommunen får inte
täckas över.” läggs till.
§12 Förtäring av alkoholdrycker m.m.
Texten ”Alkoholdrycker får inte förtäras på offentlig plats(…)” kompletteras med
”Alkoholdrycker eller andra berusningsmedel får inte förtäras på offentlig plats(…)”
Platserna där det inte är tillåtet att förtära alkoholdrycker och andra berusningsmedel är i
dagsläget: badplatser, kyrkogårdar och begravningsplatser eller som i § 3 i dessa föreskrifter
har jämställts med offentlig plats, annat än i samband med tillåten alkoholservering.
Dessa platser kompletteras med: skolområden, skolor, i anslutning till äldreboenden och
lekplatser.
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Ett tillägg görs för att förtydliga vad som menas med annat berusningsmedel: ” Med annat
berusningsmedel menas intagande av annan drog än alkohol för att uppnå berusning.”
§13 camping
Kompletterats med texten ”Camping är inte tillåten i industriområden eller andra områden
som avsatts för annan rekreation än camping.”
§14 Eldning
Stryks helt då den är upphävd i sin helhet av länsstyrelsens beslut 2012-01-05 dnr 213-95542011
§20 Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
Stryks helt då den upphävd i sin helhet av länsstyrelsens beslut 2012-01-05 dnr 213-9554-2011
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 21 mars 2017 inkl bilagor.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 55.
- Kommunstyrelsen 8 maj 2017 § 62.
Kommunfullmäktiges beslut
- Säkerhetssamordnarens förslag till revidering av paragraferna 9, 12, 13, 14 och 20 i lokala
ordningsföreskrifterna för Avesta kommun godkänns.
___
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Revidering av gällande riktlinjer för arvoden
och ersättningar till gode män för
ensamkommande asylsökande barn

Dnr KK 2017-00118 191
Överförmyndarchefen/juristen för V-Dala Överförmyndarsamverkan
Ann-Christine Östlund Bäckehag anför följande:
Styrgruppen för överförmyndarna i V-Dala överförmyndarsamverkan (Avesta, Hedemora och
Norbergs kommuner) har behandlat ärende om revidering av riktlinjer för arvoden och
ersättningar till gode män för ensamkommande asylsökande barn med anledning av
regeringskansliets promemoria som är daterad 21 juni 2016.
Styrgruppens beslut
- En framställning görs till respektive kommunfullmäktige i samverkanskommunerna om en
revidering av gällande riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män för
ensamkommande asylsökande barn
Regeringen har föreslagit ett nytt ersättningsystem för mottagandet av ensamkommande barn
och unga. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2017. Förslaget kommer att innebära
ekonomiska konsekvenser för kommunerna.
För överförmyndarnas del kommer man inte längre att kunna återsöka medel hos
Migrationsverket för de kostnader man haft för arvoden- och ersättningar till gode män för
ensamkommande barn och tolkkostnader under asylperioden.
Regeringens förslag till nya ersättningsregler avseende mottagandet av asylsökande
ensamkommande barn innebär istället att staten betalar ut en enhetlig schablonersättning på
52 000 kronor per barn såsom en engångssumma till anvisningskommunen. Ersättningen ska
gå till transportkostander, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader,
tolkkostnader samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader. Ersättningen
betalas ut automatiskt till anvisningskommunerna när barnet har tagits emot.
Denna engångssumma kommer i de flesta fallen inte att räcka till för de kostnader som
kommunen har för ovan nämnde kostnader, utan innebära en kostnadsökning för kommunen
i jämförelse med dagens regelverk.
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En god man enligt 12 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn (LEB) rätt
till ersättning enligt 12 kap 16 § föräldrabalken (FB) för uppdragets fullgörande. Av 12:6 FB
framgår att en god man har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de
utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Överförmyndaren
beslutar om storleken på arvodet och övriga ersättningar.
Arvodesersättningen under asylperioden i samverkanskommunerna uppgår idag till 6 procent
av prisbasbeloppet per månad (år 2017 – 2688 kronor) och när barnet har fått permanent
uppehållstillstånd (PUT) alternativt tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) till 2 000 kronor per
månad. Gode männen har dessutom rätt till kostnadsersättning mot uppvisande av faktiska
kostnader samt reseersättning enligt den av riksdagen beslutade skattefria bilersättningen (år
2017 uppgår den till 18,50 kronor per mil). Till asylperioden räknas en månad efter att barnet
fått permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT), dvs då de
skrivs ut från Migrationsverket.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man haft för kostnader och
med vilka belopp. Bilsersättning ska styrkas med uppgift om antal kilometer, färdväg och syfte
med resan.
Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att i förväg godkänna att en
åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom ramen för godemansuppdraget. Då utgår en
ersättning om 200 kronor per timme.
Arvoden- och ersättningsregler till gode män för ensamkommande barn som fått PUT alt
TUT regleras i särskild ordning i respektive kommun, då dessa ofta är harmoniserade med
ersättningar till särskilt förordnade vårdnadshavare i kommunen.
Idag har V-Dala överförmyndarsamverkan en mycket stor tillgång på personer som vill bli god
man för ensamkommande barn.
Vilka konsekvenser regeringens förslag kommer att få för överförmyndarverksamheten
debatteras nu i överförmyndarkretsar i Sverige. Flera kommuner har reviderat eller kommer
att revidera sina arvodes- och ersättningsregler till gode män för ensamkommande barn med
anledning förslaget.
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V-Dala överförmyndarkansli har jämfört arvodes- och ersättningsnivåerna med andra
kommuner. Jämförelsen visar att i övriga kommuner i Dalarna ligger arvodes- och
ersättningsreglerna redan idag lägre än i V-Dala överförmyndarsamverkan och man håller på
och diskuterar om man ska sänka ersättningen ytterligare. Flera av kommunerna i Stockholms
län har sänkt eller kommer att sänka till nivåer kring 27 procent per år av prisbasbeloppet (år
2017 – 12 096 kronor per år eller 1 008 kronor per månad) i arvode, vilket har inneburit i flera
fall en halvering av arvodet. Som skäl har angivits en anpassning till det nya regelverket samt
att man i övrigt vill likrikta arvoderingen till samma principer som gäller för andra
godmanskap.
Styrgruppen för V-Dala överförmyndarsamverkans förslag till kommunfullmäktige:
1. Ersättning för gode män enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn ska från och
med 1 juli 2017 utgå med ett fast schablonarvode om 2,25 procent av prisbasbeloppet (år
2017 – 1 008 kr) per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning enligt uppvisade
utlägg och reseersättning enligt den av riksdagen beslutade skattefria bilersättningen (år 2015
uppgår den till 18,50 kronor per mil). Beslutet ersätter tidigare beslut för arvodering av gode
män med uppdrag för ensamkommande barn.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man haft för kostnader och
med vilka belopp. Bilersättning ska styrkas med uppgift om antal kilometer, färdväg och syfte
med resan.
2. Om barnet blir kallat till Migrationsverket utgår en ersättning om 200 kronor per timme i
arvode till gode mannen.
3. Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att i förväg godkänna att en
åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom ramen för godemansuppdraget. Då utgår en
ersättning om 200 kronor per timme i arvode till gode mannen.
4. God man ska lämna in redovisning av utfört uppdrag varje kvartal i enlighet med direktiv
från V-Dala överförmyndarsamverkan.
5. Överförmyndaren förbehåller sig rätten att göra en individuell skälighetsbedömning av
arvodesnivån i ärendena.
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Överförmyndaren Rune Olsson redovisar i skrivelse kostnader vid förändrad arvodesnivå för
god man till ensamkommande barn i Avesta.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen;
- Ersättning för gode män enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn ska från och
med 1 juli 2017 utgå med ett fast schablonarvode om 2,25 procent av prisbasbeloppet (år
2017 – 1 008 kr) per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning enligt uppvisade
utlägg och reseersättning enligt den av riksdagen beslutade skattefria bilersättningen (år
2015 uppgår den till 18,50 kronor per mil). Beslutet ersätter tidigare beslut för arvodering
av gode män med uppdrag för ensamkommande barn.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man haft för kostnader och
med vilka belopp. Bilersättning ska styrkas med uppgift om antal kilometer, färdväg och
syfte med resan.
- Om barnet blir kallat till Migrationsverket utgår en ersättning om 200 kronor per timme i
arvode till gode mannen.
- Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att i förväg godkänna att
en åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom ramen för godemansuppdraget. Då utgår en
ersättning om 200 kronor per timme i arvode till gode mannen.
- God man ska lämna in redovisning av utfört uppdrag varje kvartal i enlighet med direktiv
från V-Dala överförmyndarsamverkan.
- Överförmyndaren förbehåller sig rätten att göra en individuell skälighetsbedömning av
arvodesnivån i ärendena.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet lämnade överförmyndare Rune Olsson
information.
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Beredning
- Styrgruppen för överförmyndarnas i V-Dala Överförmyndarsamverkan 7 februari 2017
§ 19.
- V-Dala Överförmyndarsamverkans skrivelse 7 februari 2017.
- Överförmyndarens skrivelse 9 april 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 56.
- Kommunstyrelsen 8 maj 2017 § 63.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Anneli Karlsson (KL), med
instämmande av Gunilla Berglund (C), Johan Thomasson (M), Curt-Åke Larsson (KD) och
Maarit Hessling (M) avslag till kommunstyrelsens förslag och föreslår istället att arvoden och
ersättningar till gode män för ensamkommande asylsökande barn är oförändrade under 2017
och att ärendet tas upp för behandling igen för att besluta om 2018 års arvoden, med följande
motivering:
Avesta kommun kan då se hur andra kommuners utfall ser ut och kan ta ett mer välgrundat
beslut. Dessutom skyddar sig Avesta kommun från en situation där man riskerar att stå utan
gode män och kan tvingas ta krisbeslut som inte ligger till gagn för kommunen.
Maarit Hessling (M) anmälde sedermera jäv i ärendet.
Lars Isacsson (S) med instämmande av Pia Aronsson (V) yrkar avslag till
Anneli Karlssons (KL) m fl yrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag tillika styrgruppen
för V-Dala överförmyndarsamverkans förslag, med en ändring i femte beslutssatsen:
- Överförmyndaren har rätten att göra en individuell skälighetsbedömning av arvodesnivån i
ärendena.
Efter fastställd proposition beslutar kommunfullmäktige enligt Lars Isacssons (S) förslag.
Gunilla Berglund(C) begär votering som verkställs med justerarna som rösträknare.
Voteringspropositionen godkänns: JA för Lars Isacssons (S) förslag och NEJ för
Anneli Karlssons (KL) m fl förslag.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 35

2017-05-22

Kommunfullmäktige

§ 73 (forts)
Omröstningen resulterar i 23 röster för JA, 9 röster för NEJ och 1 ledamot avstår att rösta.
vilket innebär att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, bifall till
styrgruppen för V-Dala överförmyndarsamverkans förslag med en ändring i femte
beslutssatsen:
- Överförmyndaren har rätten att göra en individuell skälighetsbedömning av arvodesnivån i
ärendena.
Se bilagd omröstningslista.
Jäv
Maarit Hessling (M) anmäler jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ersättning för gode män enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn ska från och
med 1 juli 2017 utgå med ett fast schablonarvode om 2,25 procent av prisbasbeloppet (år
2017 – 1 008 kr) per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning enligt uppvisade
utlägg och reseersättning enligt den av riksdagen beslutade skattefria bilersättningen (år
2015 uppgår den till 18,50 kronor per mil). Beslutet ersätter tidigare beslut för arvodering
av gode män med uppdrag för ensamkommande barn.
Kostnadsersättning beviljas om gode mannen kan visa upp vad man haft för kostnader och
med vilka belopp. Bilersättning ska styrkas med uppgift om antal kilometer, färdväg och
syfte med resan.
- Om barnet blir kallat till Migrationsverket utgår en ersättning om 200 kronor per timme i
arvode till gode mannen.
- Om särskilda skäl föreligger har överförmyndarkansliet möjlighet att i förväg godkänna att
en åtgärd vidtas som normalt inte ingår inom ramen för godemansuppdraget. Då utgår en
ersättning om 200 kronor per timme i arvode till gode mannen.
- God man ska lämna in redovisning av utfört uppdrag varje kvartal i enlighet med direktiv
från V-Dala överförmyndarsamverkan.
- Överförmyndaren har rätten att göra en individuell skälighetsbedömning av arvodesnivån i
ärendena.
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§ 73 (forts)
Reservationer
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C), Anneli Karlsson (KL), Ulf Berg (M),
Curt-Åke Larsson (KD), Johan Thomasson (M), Karl-Johan Petersson (C), Lis Linnberg (L)
och Martti Hopponen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___
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§ 74

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna
verksamhetsberättelse och bokslut för 2016

Dnr KK 2017-00112 049
Landstinget Dalarnas Hjälpmedelsnämnd Dalarna har 2 februari2017 fastställt
verksamhetsberättelse och bokslut 2016 för förvaltning Hjälpmedel Dalarna.
Enligt kommunallagen ska revisionen i varje kommun som ingår i en gemensam nämnd
granska verksamheten i nämnden. Överenskommelse finns sedan tidigare att landstingets
revision granskar Hjälpmedelsnämnden Dalarna i och med att de är värdkommun för
nämnden. Granskningsresultatet kommer att delges kommunerna i form av en enklare
rapport. Kostnaden för detta delas lika mellan de kommuner som är medlemmar i nämnden.
I verksamhetsberättelsen redovisas bl a
- Verksamhet – viktiga mål och händelser, verksamhetsmål samt verksamhetsstatistik
- framtiden
- ekonomi
- personal
- miljö
- intern kontroll
Hjälpmedel Dalarna redovisar ett positivt resultat om 0,292 Mkr. Då är också 3,0 Mkr
återlämnade till förskrivande enheter utifrån fakturerade summor. Orsakerna till det stora
överskottet hänförs främst till vakanta tjänster samt minskade kostnader för bl a leasingbilar,
men också intäkter avseende vite på grund av försenade leveranser.
I KPMG:s granskningsrapport bedömer de att bokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild
av nämndens resultat och ställning och att bokslutet i allt väsentligt har upprättats i enlighet
med den kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Beredning
- Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2 februari 2017 § 7.
- Hjälpmedelsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut Hjälpmedel Dalarna 2016.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 april 2017 § 57.
- Kommunstyrelsen 8maj 2017 § 64.
- KPMG:s granskning av Hjälpmedelsnämnden Dalarnas bokslut 2016, 8 april 2017.
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§ 74 (forts)
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas KPMG:s granskning av
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas bokslut 2016.
Jäv
Susanne Berger (S) medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet med anledning
av jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
- Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 godkänns.
- Avesta kommun tillstyrker att ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden beviljas ansvarsfrihet.
___
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§ 75

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.
Fyllnadsval förrättades av kommunfullmäktige 25 april 2017 på följande plats:
- ledamot i omsorgsstyrelsen
Nominering saknades på följande plats 25 april 2017, därför behöver fyllnadsval förrättas:
- 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.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 37.
- Kommunfullmäktiges valberedning 22 maj 2017 § 10.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet saknas nominering.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ledamot i ungdomsrådet t o m 2018 efter Amanda Isacsson (S) utses vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde eftersom nominering saknas.
___
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§ 76

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.
Nominering saknades vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2017.
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.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 41.
- Kommunfullmäktiges valberedning 22 maj 2017 § 11.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet saknas nominering.
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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§ 77

Fyllnadsval efter Lennart Palm (S)

Dnr KK 2017-00200 102
Lennart Palm (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige fr o m
23 maj 2017. Lennart Palm (S) kvarstår som ledamot i kommunfullmäktige.
Avsägelsen innebär också nedanstående uppdrag fr o m 23 maj 2017:
- Ombud vid årsstämma och extra bolagsstämma för Gamla Byn AB inkl
Avesta Industristad AB t o m 2018-12-31.
- Ombud vid årsstämma och extra bolagsstämma för Avesta Vatten och Avfall AB
t o m 2019-05-31.
- Ordförande i Folkare Landsbygdsforum t o m 2018-12-31.
- Ombud vid föreningsstämma för Nedre Dalälvens Intresseförening t o m 2018-12-31.
- Ombud vid föreningsstämma för Dalabanans Intressenter t o m 2018-12-31.
Fyllnadsval behöver därför förrättas.
Beredning
- Lennart Palms (S) skrivelse 10 maj 2017.
- Kommunfullmäktiges valberedning 22 maj 2017 § 12.
Kommunfullmäktiges beslut
- Laila Borger (S) utses till ordförande i kommunfullmäktige fr o m 23 maj 2017 –
14 oktober 2018 efter Lennart Palm (S).
- Blerta Krenzi (S) utses till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige fr o m 23 maj 2017 –
14 oktober 2018 efter Laila Borger (S).
- Blerta Krenzi (S) utses till ombud vid årsstämma och extra bolagsstämma för
Gamla Byn AB inkl Avesta Industristad AB fr o m 23 maj 2017 – 31 december 2019 efter
Lennart Palm (S).
- Blerta Krenzi (S) utses till ombud vid årsstämma och extra bolagsstämma för
Avesta Vatten och Avfall AB fr o m 23 maj 2017 t o m 31 maj 2019 efter Lennart Palm
(S).
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§ 77 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut (forts)
- Laila Borger (S) utses till ordförande i Folkare Landsbygdsforum fr o m
23 maj 2017 – 31 december 2018 efter Lennart Palm (S).
- Laila Borger (S) utses till ombud vid föreningsstämma för
Nedre Dalälvens Intresseförening fr o m 23 maj 2017 t o m 31 december 2018 efter
Lennart Palm (S).
- Blerta Krenzi (S) utses till ersättare för ombud vid föreningsstämma för
Nedre Dalälvens Intresseförening fr o m 23 maj 2017 t o m 31 december 2018 efter
Laila Borger (S).
- Laila Borger (S) utses till ombud vid föreningsstämma för Dalabanans Intressenter
fr o m 23 maj 2017 – 31 december 2018 efter Lennart Palm (S).
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§ 78

Redovisning av delegationsbeslut

Dnr KK 2017-00174 002
Kommunfullmäktige delges kommunfullmäktiges ordförandes delegationsbeslut.
- Kf 01/17: Representationsformer vid öppning av Avesta Art den 20 maj 2017.
Delegationsprotokollet bilägges protokollet.
___
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§ 79

Remiss – Kulturföreningen Byarådet genom
Monica Blomqvists medborgaförslag om
iordningställande av "Finkan" i Gamla byn

Dnr KK 2017-00187 912
Kulturföreningen Byarådet genom Monica Blomqvist har lämnat in ett medborgarförslag och
anför följande:
Sedan våren 2016 har föreningen Byarådet vid ett flertal tillfällen guidat barn,
ungdomsgrupper och även vuxengrupper i Gamla byn. De kommer att fortsätta med
guidningarna och kommer även att utveckla verksamheten.
Föreningen har använt sig av ”Finkan” där de dramatiserat en scen med en poliskonstapel och
en fånge. Dramat har blivit mycket uppskattat.
Kulturföreningen Byarådets förslag:
- ”Finkan” iordningställs till något så när ursprungligt skicka.
Beredning
- Kulturföreningen Byarådet genom Monica Blomqvists medborgarförslag 23 april 2017.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 80

Remiss – Föreningen Kärnan genom
Anna Björs medborgarförslag om
fiberanslutning till före detta barnhemmet i
Lund

Dnr KK 2017-00198 912
Föreningen Kärnan genom Anna Björs har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Föreningen Kärnan bildads 2002 i samband med att en föräldraförening aktivt verkade för att
skolorna i Lund och Nordanö fick vara kvar. Föreningens syfte är att skapa gemenska och
trivsel runt våra traditioner. Föreningen reser adventsgran i fyrvägskorset, ordnar
julgransplundring samt firar Valborg.
Föreningen samverkar med skolan om lokalen på övervåningen av matsalen i Lund, före detta
barnhemmet. Lokalen används av föreningen vid vissa sammankomster. Föreningen önskar
ordna sammankomster runt sportevenemang på TV. Ungdomarna vill gärna använda lokalen
till LAN-verksamhet (Local Area Network, Lokalt nätverk).
Idag finns fiber inkopplat i nedre våningen på huset. Med fiberanslutning till övervåningen
kan föreningen ordna de önskade aktiviteterna.
Föreningen Kärnan i Folkärnas förslag:
- Avesta kommun monterar sladd och kopplar på anslutning till övervåningen på före detta
barnhemmet i Lund.
Beredning
- Föreningen Kärnan genom Anna Björs medborgarförslag 3 maj 2017.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 81

Remiss – Staffan Sahlbergs medborgarförslag
att Karlbo skola även blir en högstadieskola

Dnr KK 2017-00201 912
Staffan Sahlberg har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Då Avestas befolkning växer så kommer troligen skolorna inte räcka till om några år.
Karlbo är ett område som genomgår ett generationsskifte just nu och barnfamiljerna blir allt
fler så ett underlag för elever kommer det absolut att finnas inom närområdet.
Det som skulle behövas är att idrottshallen byggs ut och detta är ju nödvändigt även om ett
högstadium inte blir aktuellt då hallen både är liten föråldrad och oerhört sliten, om man hellre
vill bygga nytt än bygga ut så kanske åkern bakom all aktivitetsplanen skulle kunna köpas upp
och användas.
Sedan kan klassrum till att börja med bestå av baracker eller moduler eller så bygger man nya
skolbyggnader där idrottshallen ligger i dag.
Det satsas mycket på Markusskolan i centrala Avesta med ny idrottshall och matbespisning,
kanske kan man gå samma väg i Karlbo och då ha Markusskolan som en mall att gå efter.
Staffan Sahlbergs förslag:
- Låt Karlbo skola gå från som det är i dag, låg och mellanstadieskola, till att även innefatta
högstadium: en klass av 7:or, en klass av 8:or samt en klass av 9: or.
Beredning
- Staffan Sahlbergs medborgarförslag 10 maj 2017.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 82

Remiss – Gunilla Berglunds (C) motion om
inköpsförbud för artiklar som innehåller
mikroplaster

Dnr KK 2017-00
Gunilla Berglund (C) har lämnat in en motion och anför följande:
Tidigare har Centerpartiet lämnat motion om giftfri miljö i skolor och förskolor inom
kommunen. Nu vill Centerpartiet fortsätta arbetet för en sundare och bättre miljö.
Den ohejdade spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot, i första hand, de marina
ekosystemen. Problemet uppmärksammas alltmer i media och samhällsdebatten. Forskarna
Oona Lönnstedt och Peter Eklöv vid Uppsala universitet har presenterat en studie som visar
hur abborryngel hellre väljer mikroplaster än naturliga plankton- Det leder till döden, antingen
direkt genom att det stoppar matsmältningen eller genom att plasten förändrar beteendet så
att ynglet lättare blir ett byte. Fler studier av andra forskare visar på samma negativa resultat.
Mikroplaster är mycket små plastrester som till slut hamnar i havet och i de djur som lever
där. Mikroplaster kommer från många olika källor som t ex slitage av bildäck, plastfärg,
plastproduktion, tvätt av fleece och skräp. Men de finns också i många kosmetiska produkter,
hygien och hushållsprodukter där de tillsätts för att ge en skrubbande effekt. Exempel på
produkter är duschgele, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och olika
rengöringsmedel.
I avvaktan på fler utredningar och ny lagstiftning finns det åtgärder som vi snabbt kan vidta på
lokal nivå. Ett enkelt och effektivt sätt att minska spridningen av mikroplaster är att stoppa
användningen av denna typ av produkter i kommunens egna verksamheter. Vi kan också
medverka till ökad information och konsumentupplysning till anställda och allmänhet kring de
negativa effekterna dessa produkter har på miljön.
Gunilla Berglunds (C) förslag:
- Avesta kommun inför snarast ett inköpsförbud av hygien och rengöringsartiklar som
innehåller mikroplaster, samt alla andra produkter som bidrar till spridningen av
mikroplaster.
- Avesta kommun på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten
av produkter som innehåller mikroplaster.
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Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 19 maj 2017.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 83

Sida 49

Fråga – Ulf Bergs (M) till Västmanland-Dalarna
miljö- och byggnadsnämnds ordförande
Blerta Krenzi (S) om korrekta besked om
bygglov

Dnr KK 2017-00215 915
Ulf Berg (M) har lämnat in fråga till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
ordförande Blerta Krenzi (S) om korrekta besked om bygglov.
Beredning
- Ulf Bergs (M) fråga 19 maj 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan får ställas av Ulf Berg (M) och besvaras av Blerta Krenzi (S).
” När det gäller byggnation finns olika regler. I gällande översiktsplan finns klart angivet att
där det inte råder samlad bebyggelse behövs inte bygglov för exempelvis ett uterum om vissa
krav är uppfyllda.
I ett aktuellt fall har en person i Avesta kommun ringt för att få information om gällande
regler. Beskedet var mycket klart från den tjänsteman som svarade och det var att det krävdes
bygglov.
När jag fick kännedom om handläggningen informerade jag oppositionsrådet Johan
Thomasson och efter dialog med V-Dala miljö och byggnadsnämnd framkom det att inga
regler förändrats och att kommuninnevånaren har fått ett helt felaktigt beslut. Jag ser det som
mycket olyckligt att tjänstemän i en myndighet ökar byråkrati och kostnader för enskilda när
politiken fattar beslut i motsatt riktning.
Avser ordföraren i V-Dala miljö och byggnadsnämnd vidta åtgärder så att
kommuninnevånarna får korrekta besked och att tjänstemän följer av kommunfullmäktige
fattade beslut?”
Blerta Krenzi (S) anför följande i sitt svar:
Beklagar vad som hänt. Ordföranden och plan- och byggnadschefen har tillsammans gått
igenom vad som hänt. Rutiner kring handläggning kommer att ses över för att minimera
risken att detta händer igen.
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§ 84

Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
■ Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 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 11 april 2017.
■ Dnr KK 2017-00082 141
Folkare Landsbygdsforums protokoll 24 april 2017.
■ Dnr KK 2017-00152 738
Omsorgsförvaltningens kvartalsrapport – kvartal 1 - gällande gynnade beslut om bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL samt gynnade beslut enligt LSS (SFS 2008:77-79) som ej verkställts
inom 3 månader efter beslutsdatum samt i fall där verkställigheten avbrutits och ej
återupptagits inom 3 månader – kontaktfamilj.
■ Dnr KK 2016-00242 912
Kommunstyrelsen 8 maj 2017 § 51 ang Eldrid Johansens medborgarförslag om att skapa
tillbaka Avestaforsens brus.
■ Information om Avesta Art 2017 och säsongskort delas ut till kommunfullmäktiges
ledamöter
Muntligt
Ordföranden Lennart Palm (S) avtackas av kommunfullmäktige efter 38 år i
kommunfullmäktiges presidium.
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*) Partipolitiskt obunden fr o m 151028, tidigare (SD)

JUSTERARES SIGN

Parti

NEJ

AVS

OMRÖSTNING
§ 73
JA

NEJ

AVS

OMRÖSTNING
§
JA

NEJ

AVS

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

9

UTDRAG SKICKAT TILL

X
X
21

9

UTDRAGSBESTYRKANDE

Anm

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 52

2017-05-22

Kommunfullmäktige
NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
OMRÖSTNING
§ 69
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)

-----------

Närv

JA

X

NEJ

AVS

OMRÖSTNING
§ 73
JA

X

X

X

X

X

X

2
24

1
10

AVS

JA

NEJ

AVS

X

X

3
34

NEJ

OMRÖSTNING
§

2
23

9

1
1

1) Deltar kl 17:00 – 20:00, deltar ej i omröstningen § 73.
2) Deltar kl 17:00 – 20:40.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Anm

