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Kommunrevisionen informerar

Mats Myrén, kommunrevisionen, anför följande:
Det kan vara på sin plats att såhär mot slutet av året och inför nästa verksamhetsperiod informera
lite grann om hur vi i kommunrevisionen jobbar.
Just nu slutför vi vår riskanalys.
Vi bedömer sannolikheten för olika oönskade händelser och konsekvenserna av dessa.
Vår bedömning resulterar i en revisionsplan för 2018. Den fastställer vi den 11 december. En
plan som vi fortlöpande reviderar och anpassar, om, för att inte säga när, nya förutsättningar
uppstår. Dvs När Kartan inte längre överensstämmer med terrängen.
För exakt en månad sedan hade vi en bra dialog med presidierna och förvaltningscheferna i
Bildning och Omsorg. Också ett led i riskanalysen och i linje med en av kommunrevisionens
ledstjärnor: att arbeta förekommande och förebyggande.
En annan ledstjärna vi har är att söka oss utanför ”boxen”. Att öka och/eller bredda vår egen
kompetens till nytta för såväl oss, som dom som vi reviderar.
Förra året tog vi hjälp bl a av framtidsforskaren Gustaf Josefsson som gav oss en inblick i vad det
digitala nervsystemet och nyttjande av artificiell intelligens kunde tänkas få för konsekvenser, i
allmänhet men också mer specifikt för vårt revisionsuppdrag. Vi noterar med tillfredsställelse att
dessa områden står i fokus för såväl kommunstyrelse som övriga styrelser och är ett viktigt tema
för årets Avestasamtal den 19 december.
I morgon, är vårt fokus:
Ett (än) smartare Avesta. Individer har intelligens, men även organisationer, kan vara mer eller
mindre smarta. En organisation som inte lär sig, den stagnerar.
Frågan blir då: Hur gör vi organisationer intelligentare?
På förmiddagen träffar kommunrevisorerna Björn Liljeqvist, ledande person såväl internationellt
som i Sverige inom Mensa. Tillsammans skall vi förhoppningsvis kunna dra uppriktlinjer för att
göra vårt, kommunrevisionens, arbete än mera ändamålsenligt, smartare.
Efter lunch i morgon har Björn en dialogföreläsning med kommun-styrelsens ledamöter och
koncernledningen.
Under två timmar diskuterar Björn Liljeqvist med KS-ledamöter och inbjudna tjänstemän:
huruvida det är möjligt, och i så fall hur, att applicera/implementera den lärande organisationens
framgångs-faktorer i den kommunala organisationen?
Jag ser med förväntan fram emot morgondagen, såväl för- som eftermiddag.
Min plan var att avsluta dagens information med en redovisning av den granskning vi just nu
genomför: De kommunala bolagens inköp av konsulttjänster, men den har dragit ut på tiden och
vi återkommer småningom till den.
Till slut uppmärksammar jag er på ärende 15, kommunrevisionens anslagsäskande, på dagens
föredragningslista. Återfinns digitalt på sidorna 296-297 i handlingarna. I äskandet framhålls i
näst sista stycket följande:
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§ 162 (forts)
”Att de som skall granskas beslutar huruvida anslag skall beviljas strider enligt vårt
förmenande mot lagstiftarens avsikt med lekmannarevisionen ”den skall stärka den
demokratiska insynen och kontrollen i kommunala bolag och vara kommunfullmäktiges (läs
medborgarnas) demokratiska öga i den kommunala bolagsverksamheten.”
___
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§ 162 a

Jan-Erik Granberg medborgarförslag om
hundpark med rastplats vid Karlbo IK

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.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Teknisk service yttrande
Det finns fördelar med hundgårdar, t ex socialisering, avskildhet och större möjligheter för
aktiviteter med hunden.
Nackdelar kan t ex vara att det blir en sanitär olägenhet för skötselpersonalen, ökad smittorisk
mellan hundarna samt att det kan bli störande för närboende.
Många hundägare ser gärna att det finns träd och solitära buskar i hundgården samt något som
stimulerar till lek, t ex stockar och större stenar. (Jordbruksverket ställer som krav att
rastgårdar måste ha platser som kan ge både sol och skugga och även skydd mot regn och
blåst). Relativt kortklippt gräs föredras som underlag. Sittplatser för hundägarna och
papperskorgar/latriner bör finnas och även belysning.
Behovet för hundgårdar torde vara störst i bebyggelsetäta områden där många saknar egen
trädgård.
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§ 162 a (forts)
Avesta kommuns Lokala ordningsföreskrift anger att:
Hundar får inte vistas på offentlig badplats från 15 maj till 15 september.
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: offentlig lekplats, offentlig badplats,
offentlig försäljningsplats då torghandel pågår, begravningsplats, stadshusparken, anlagda
motionsspår samt idrotts- och campingplatser.
Detta till trots bör möjligheterna vara stora att promenera med sin hund och låta den springa
fritt, då det i Avesta kommun finns många parker och bostadsnära natur- och skogsområden.
I centrala Avesta finns idag även en hundrastgård vid Sportparken.
Teknisk service förslag till beslut
- Jan-Erik Granbergs förslag om hundrastgård avstyrks.
Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet.
Beredning
- Jan-Erik Granbergs medborgarförslag 1 mars 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 51.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 68.
- Teknisk service skrivelse nr 151.17.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 25 oktober 2017 § 60.
- Kommunstyrelsen 13 november 2017§145
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avstyrks.
___
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§ 163

Nilea Ahlströms och Alma Meurlings
medborgarförslag om hundrastgård i Karlbo

Dnr KK 2017-00163 912
Nilea Ahlström och Alma Meurling anför följande i medborgarförslaget:
Nilea 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.
Nilea Ahlströms och Alma Meurlings förslag:
- En hundrastgård byggs på gräsplätten centralt i Karlbo, nära Karlbo skola.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remitteras till kommunstyrelsen
för yttrande.
Teknisk service yttrande:
Det finns fördelar med hundrastgårdar, t ex socialisering, avskildhet och större möjligheter för
aktiviteter med hunden.
Nackdelar kan t ex vara att det blir en sanitär olägenhet för skötselpersonalen, ökad smittorisk
mellan hundarna samt att det kan bli störande för närboende.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Medborgarförslagsställarna
Bildningsstyrelsen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 9

2017-11-27

Kommunfullmäktige

§ 163 (forts)
Många hundägare ser gärna att det finns träd och solitära buskar i hundgården samt något som
stimulerar till lek, t ex stockar och större stenar. (Jordbruksverket ställer som krav att
rastgårdar måste ha platser som kan ge både sol och skugga och även skydd mot regn och
blåst). Relativt kortklippt gräs föredras som underlag. Sittplatser för hundägarna och
papperskorgar/latriner bör finnas och även belysning.
Behovet för hundrastgårdar torde vara störst i bebyggelsetäta områden där många saknar egen
trädgård.
Avestas Lokala ordningsföreskrifterna anger att: Hundar får inte vistas på offentlig badplats
från 15 maj till 15 september.
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: offentlig lekplats, offentlig badplats,
offentlig försäljningsplats då torghandel pågår, begravningsplats, stadshusparken, anlagda
motionsspår samt idrotts- och campingplatser.
Detta till trots bör möjligheterna vara stora att promenera med sin hund och låta den springa
fritt, då Avesta kommun har många parker och bostadsnära natur- och skogsområden.
I centrala Avesta finns idag även en hundrastgård vid Sportparken.
Teknisk service förslag till beslut
- Nilea Ahlströms och Alma Meurlings förslag om hundrastgård avstyrks.
Medborgarförslagsställarna har inbjudits till sammanträdet.
Beredning
- Nilea Ahlströms och Alma Meurlings medborgarförslag 18 april 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 57.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 71.
- Teknisk service skrivelse nr 152.17.
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 25 oktober 2017 § 60.
- Kommunstyrelsen 13 november 2017 §146
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avstyrks.
___
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§ 164

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.
Medborgarförslagsställarna föreslår
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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§ 164 (forts)
Pernilla Eklunds och Malin Sundmarks 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.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för yttrande.
Resultatenhetscheferna för förskola och grundskolas yttrande:
Medborgarförslagsställarna anser att det är viktigt att vi i landsbygd håller samma kunskapsoch integrationsnivå inom digitalisering som storstadsregionen. De ser att intresse och viss
kunskap finns idag men anar att förskola och skola i Avesta skulle kunna använda sig av
digitala verktyg i större utsträckning för att tillgodose elevernas framtida behov.
Motionärerna anser att man behöver utreda behovet av investering i:
1. Kompetensutveckling och initiering av satsning genom att motivation, utbildning och
stöttning av ledning och lärare på plats i förskolor och skolor.
Kommentar från utredning:
Bildningsförvaltningen har en IKT-strategigrupp som vi föreslår får i uppdrag att göra en
grundlig behovsinventering och ta fram en plan över identifierade behov, en tidsplan och en
kostnadsberäkning. Det vi vet idag är att det råder brist på både utrustning och kompetens
som motsvarar aktuella och kommande behov. Inom Bildningsförvaltningen finns det två
tjänster för IKT-samordning, d v s som arbetar för både förskola, grundskola och
gymnasieskola. I samband med behovsinventeringen bör dessa funktioner undersökas om det
motsvarar behovet för den ökade satsningen på digitalisering.
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§ 164 (forts)
2. Utrustning, nätverkskapacitet och programvara, för att kunna utnyttja digitala resurser
maximalt.
Kommentar från utredning:
IKT-strategigruppen får i ansvar för att dessa delar ska ingå i behovsinventeringen. Vi ser även
att bildningsförvaltningen måste samverka med Avesta kommuns IT-avdelning för att en
effektiv och resursstark satsning ska kunna genomföras. Dagens utrustning i förskolan och
grundskolan inom IT-området är inte tillräckligt och motsvarar inte behovet som är uttryckt
på både enhets, kommunal- och nationell nivå.
3. Strukturskapande för digitala verktyg inom undervisning och administration, för att
effektivisera och tillvarata digitaliseringens möjligheter på ett enhetligt sätt.
Kommentar från utredning:
Det finns ett stort behov och hög efterfrågan på både kompetensutveckling och utrustning
från verksamheterna.
Sammanfattningsvis styrker resultatenhetscheferna för förskola och grundskola
förslagsframställningen och välkomnar en satsning som ligger i linje med styrdokumentens
intentioner för både förskola och grundskola.
Bildningsstyrelsens beslut
- Att medborgarförslaget tillstyrks enligt yttrande från resultatenhetschefer för förskola och
grundskola.
Medborgarförslagsställarna har inbjudits till sammanträdet.
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§ 164 (forts)

Beredning
- Pernilla Eklunds och Malin Sundmarks medborgarförslag 21 april 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 61.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 76.
- Bildningsstyrelsen 11 oktober 2017 § 114 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 155.
- Kommunstyrelsen 13 november 2017 §147

- Mikael Westberg (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tillstyrks enligt bildningsstyrelsens yttrande.
___
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§ 165

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

Dnr KK 2017-0045 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.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunkansliet

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 15

2017-11-27

Kommunfullmäktige

§ 165 (forts)
Bakgrund
Utredare Erica Dahlin anför följande:
Beslutet att ha öppna nämnd/styrelsesammanträden är ytterst ett politiskt beslut. Detta
möjliggörs i reglementet för kommunstyrelsen och övriga styrelser och nämnder i Avesta
kommun. 28 § i reglementet reglerar att kommunstyrelsen och övriga styrelser/nämnder själva
får besluta om offentliga sammanträden. I enlighet med kommunallagen 6 kap 19 a §.
Yttrande
Nämndernas och styrelsernas primära uppgift är att besluta i frågor som rör förvaltningen
samt frågor som nämnden/styrelsen enligt lag eller annan författning ska behandla.
Nämnderna/styrelserna handhar därmed en stor andel ärenden som innefattar
myndighetsutövning och sekretess vilket inte är lämpligt för öppna sammanträden.
Nämnderna/styrelserna bereder också ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att
kommunfullmäktiges beslut verkställs. Det finns därför ärenden, utöver myndighetsutövning
och sekretessärenden, som inte lämpar sig för öppna sammanträden. Till exempel ärenden
som ska avgöras i fullmäktige eller interna överläggningar gällande budget.
Avesta kommuns sammanträdesrum som används för nämnd/styrelsesammanträden är inte
anpassade för åhörare och skulle därmed behöva byggas om för att kunna användas för öppna
sammanträden, både för att få plats med åhörare och av säkerhetstekniska skäl.
Administrationen kring sammanträden skulle behöva utökas ytterligare, då sammanträden
skulle behöva delas upp efter vilka ärenden som skulle vara inom stängda dörrar, respektive
öppna för allmänheten. Dessa aspekter skulle innebära fördyrningar för
nämnd/styrelsesammanträdena i Avesta kommun. Det är därför mer lämpligt att respektive
nämnd/styrelse beslutar när ett sammanträde kan vara öppet för allmänheten, i enlighet med
reglementet, och då bokar en anpassad lokal för just det tillfället.
Att öppna nämnd/styrelsesammanträden skulle öka demokratin, öka transparensen samt
stärka medborgarinflytandet i kommunen är en viktig aspekt. Öppna sammanträden skulle
dock endast innebära att Avesta kommuns invånare kunde lyssna och ta del av diskussioner
och beslut, inte påverka eller verka som förslagsställare. Redan idag finns kallelser och
handlingar samt protokoll för alla nämnder/styrelser publicerade på hemsidan, i samtliga
ärenden där det anses lämpligt. På så sätt kan Avestas invånare ta del av vilka ärenden som
behandlas av respektive nämnd/styrelse och de beslut som tas.
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Avesta kommun har möjlighet för medborgare att lämna medborgarförslag. Kommunen har
också handikappråd, pensionärsråd, och ungdomsråd för att öka delaktigheten för
medborgarna utan att vara politiskt organiserade. I vissa frågor använder sig kommunen av
medborgardialog på olika sätt för att få ett ökat medborgarinflytande och engagemang från
allmänheten. Om man vill öka medborgarinflytandet och demokratin ytterligare bör Avesta
kommun titta på de processer som föregår diskussioner och beslut i respektive
nämnd/styrelse. Exempelvis utöka medborgarnas del i beredning av vissa ärenden genom
utökad medborgardialog, möjlighet till att påverka prioriteringar i budget och möjlighet till
allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden.
Utredarens förslag:
- Motionen avslås med kommunstyrelsens yttrande.
- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att titta på hur medborgarinflytande kan utvecklas
ytterligare. Bland annat genom utökad medborgardialog och möjlighet till allmänhetens
frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden.
Beredning
- Krister Nilssons (KL) motion 7 februari 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 43.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 65.
- Kommunkansliets skrivelse 16 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 156.
- Kommunstyrelsen 13 november 2017§148
Vid kommunfullmäktiges beredning av ärendet yrkar Anneli Karlsson (KL) att motionen ska
bifallas.
Lars Isacsson (S) och Johan Thomasson (M) yrkar, enligt arbetsutskottets förslag, att
motionen ska avslås enligt kommunkansliets yttrande och att uppdrag ges till
kommunstyrelsen att titta på hur medborgarinflytande kan utvecklas ytterligare genom utökad
medborgardialog.
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Efter fastställd proposition beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås enligt kommunkansliets yttrande.
- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att titta på hur medborgarinflytande kan utvecklas
ytterligare genom utökad medborgardialog.
Reservation
Anneli Karlsson (KL) och Rolf Rickmo (KL) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

___
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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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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.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
Bakgrund
Utredare Erica Dahlin anför följande:
I en motion från Gunilla Berglund (C) föreslås att Avesta kommuns fastighetsbolag Gamla
Byn AB inför konceptet Huskurage samt att kommunen verkar för att privata fastighetsägare
gör detsamma. Motionen föreslår vidare att Avesta kommun genomför utbildnings- och
informationsinsatser så att implementering av Huskurage sker snarast. Detta för att förbygga
våld i nära relation i Avesta kommun.
Yttrande
I det Lokala brottsförebyggande rådet har konceptet Huskurage lyfts och presenterats under
sammanträden i december 2016 samt mars 2017. Lokala brottsförebyggande rådet föreslog,
vid sammanträdet i mars 2017, att bostadsbolaget Gamla byn AB skulle införa Huskurage i
sina hyresfastigheter. En överenskommelse mellan VD Jan Näslund och ordförande i Gamla
byn AB:s styrelse Laila Borger (S) gjordes om att införa Huskurage i bostadsbolaget.
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En skrivelse med information om Huskurage togs fram i samverkan mellan lokala
brottsförebyggande rådet och Gamla byn AB. Skrivelsen skickades ut till samtliga hyresgäster
under juni och juli månad 2017. Varje ny hyresgäst får skriftlig information om Huskurage
tillsammans med hyresavtal. Se bifogad skrivelse och trapphusinformation.
Innan utskicken till hyresgästerna gjordes bjöds samtliga medarbetare på Gamla byn AB, dess
styrelse samt ledamöter i lokala brottsförebyggande rådet in, till en föreläsning med Nina
Rung, en av grundarna till Huskurage. Föreläsningen ägde rum 15/6 2017. Detta för att
implementera konceptet Huskurage och utbilda anställda på Gamla byn AB, dess styrelse samt
lokala brottsförebyggande rådet gällande våld i nära relation.
I slutet av november 2017 planeras en ”trygghetsdag” med föreläsningar i olika teman,
arrangerad av det lokala brottsförebyggande rådet. Ett av temaområdena kommer att vara
brott i nära relation. Peter Svensson kommer då och föreläser om Huskurage.
”Trygghetsdagen” kommer att vara öppna för Avesta kommuns invånare. På detta sätt hoppas
det lokala brottsförebyggande rådet kunna sprida information och kunskap om brott i nära
relation och det förebyggande konceptet Huskurage till Avesta kommuns medborgare.
Utredarens förslag
- Motionen anses besvarad med kommunkansliets yttrande.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 21 april 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 58.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 73.
- Kommunkansliets skrivelse med bilagor16 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 157.
- Kommunstyrelsen 13 november 2017 §149
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Gunilla Berglund (C) bifall enligt
kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad med kommunkansliets yttrande med
instämmande av Susanne Berger (S), Anneli Karlsson (KL) och Pia Aronsson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen är besvarad med kommunkansliets yttrande.
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Johan Thomasson (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.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera motionen till
bildningsstyrelsen för yttrande.
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Utredaren vid bildningsförvaltningens yttrande
Område och fastighetsägare

Avesta kommun äger fastigheten som Metropoolen står på. Outokumpu Stainless AB äger
fastigheten mellan Metropoolen och riksväg 68. Två detaljplaner finns upprättade för området.
Varav den mest intressanta för motionen är Detaljplan del av Domarhagen 2 & Avesta 3:5.

Bild 1. Kartbild över fastighetsgränser. Fastigheten Avesta 5:1ägs av Outokumpu Stainless AB
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Bild 2. illustration från detaljplan del av Domarhagen 2 & Avesta 3:5
Syftet med Detaljplan del av Domarhagen 2 & Avesta 3:5 som vann laga kraft i december
2010 var att möjliggöra en försäljning av mark till Outokumpu samt att utforma detaljplanen
så att anläggande av ett eventuellt utomhusbad intill det befintliga badhuset, Metropoolen,
även fortsättningsvis skulle vara möjligt. Detaljplanen medger uppförandet av vissa mindre
byggnader som kan komma att behövas för ett eventuellt utomhusbad.
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Dock får dessa byggnader ha en högsta byggnadshöjd av 4 meter och tillsammans inte ha en
större byggnadsarea än 250 m.
Geotekniska förhållanden
Inför uppförandet av detaljplanen utfördes inga geotekniska undersökningar. Det är därför viktigt
att inför ett eventuellt anläggande av utomhusbad att marken i området undersöks vad gäller de
geotekniska förhållandena för att bl.a. avgöra vilka anläggningar som är möjliga.
Nedsläpp från Outokumpu och reningsteknik
Bildningsstyrelsen har varit i kontakt med länsstyrelsen i Dalarna som är tillsynsmyndighet för
Outokumpu Stainless AB samt miljösamordnaren på Outokumpu. De anger att diffusa utsläpp
till luft förekommer från anläggningen och att dessa innehåller till största delar kalk och metaller.
Nedfallen av utsläppen sker i närområdet till Outokumpu Stainless AB. Var nedfallet hamnar
beror på vindriktningen. Dessa diffusa utsläpp uppstår i samband med att man släcker slagg men
även från transporter på vägarna inne på området. Miljösamordnaren meddelar att problemet
med nedfall i huvudsak uppkommer på sommaren och hösten när det är torrt. För att minska
uppkomsten av nedfall vattnar de vid slaggården och sopar vägarna inne på området.
Processing Bath and SPA solutions har levererat befintligt reningsverk i Metropoolen. Vid en
första förfrågan uppger de att de inte ser några större problem med nedfallet från Outokumpu
och att det torde kunna renas med en anpassad reningsteknik. Huruvida det befintliga
reningsverket i Metropoolen kan kompletteras eller om ett nytt reningsverk för utomhuspoolen
behövs installeras är det för tidigt i processen för att kunna avgöra.
Uppvärmning
Metropoolen värms i dag upp genom fjärrvärme. Beroende på vilken typ av utomhuspool som
anläggs kan befintlig fjärrvärmeväxlare klara av att även värma en utomhuspool. Men likasom det
gäller kapacitet för befintligt reningsverk så är det för tidigt i processen att kunna säga med
säkerhet huruvida fjärrvärmeväxlaren har tillräcklig kapacitet.
Det är tydligt vid planläggning av området att syftet varit att skapa förutsättningar för en
utomhuspool. Även när det gäller dimensioneringen av reningsanläggning och uppvärmning
tyder det på att dessa anpassats för att möjliggöra ett utomhusbad. Bildningsstyrelsen ställer sig
därför positiv till motionen. Sammanfattningsvis vill bildningsstyrelsen poängtera vikten av en
noggrann investeringsprojektering med inledande förstudie och förprojektering är av ytterst vikt
så att en välgrundad investeringsansökan kan upprättas för kommunfullmäktige att ta ställning
till.
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Bildningsstyrelsens beslut
- Bildningsstyrelsen tillstyrker att 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.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 60.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 75.
- Bildningsstyrelsen 11 oktober 2017 § 115 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 158.
- Kommunstyrelsen 13 november 2017 §150

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Maria Andersson (S), Johan Thomasson (M)
och Blerta Krenzi (S) bifall till motionen med hänvisning till bildningsstyrelsens yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tillstyrks enligt bildningsstyrelsens yttrande.
- Kommunkansliet ges i uppdrag att utreda två alternativt tre olika alternativ på ett
utomhusbad vad avser behov, kostnad för investering och drift.
___
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Västmanland-Dalarna Lönenämnds
delårsbokslut 2017-01-01 – 2017-08-31

Dnr KK 2017-00331 042
Västmanland-Dalarna Lönenämnd, med säte i Norbergs kommun, överlämnar delårsbokslut
för 2017-01-01 – 2017-08-31.
Västmanland-Dalarna Lönenämnd beslutade 26 september 2017 att fastställa delårsbokslutet.
Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och
Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdrag att utföra löneadministration och därmed
sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal och
förtroendevalda. Här ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag.
Den gemensamma nämnden/löneförvaltningen har sitt säte i Norbergs kommun. I nämnden
sitter som ordinarie ledamöter kommunstyrelseordförande från kommunerna samt ersättare.
Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna genom fördelning
motsvarande förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner i enlighet med upprättad
överenskommelse. Respektive kommunala bolag har upprättat avtal om den service som skall
ingå direkt mot löneorganisationen. Debitering görs varje månad och avräknas varje år.
I prognosen för hela året beräknas resultatet till +/-0 mot upprättad budget.
Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på
motsvarande sätt som lönesektionens kostnader. Debitering till medlemskommunerna görs
fortlöpande under året.
Revisions berättelse för Västmanland-Dalarna Lönenämnd har inlämnats
Beredning
- Västmanland-Dalarna lönenämnd 26 september 20176 § 17 inklusive delårsbokslut
2017-01-01 – 2017-08-31.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 159.
- Kommun
- Revisionsberättelse från kommunrevisionen i Norberg, 23 oktober 2017.
- Kommunstyrelsen 13 november 2017 §151
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§ 168 (forts)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas revisionsberättelse från kommunrevisionen i
Norberg.
Lars Isacsson (S) och Johan Thomasson (M) medverkar ej i beslutet med anledning av jäv.
Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsbokslut för Västmanland-Dalarna Lönenämnd 2017-01-01 – 2017-08-31 godkänns.
____
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§ 169

Sida 29

Västmanland-Dalarna Lönenämnds budget
2018 med plan 2019-2020

Dnr KK 2017-00332 041
Västmanland-Dalarna Lönenämnd har fastställt budget 2018 med plan 2019-2020 enligt
löneförvaltningens äskande och överlämnar ärendet för vidare beslut i respektive
kommunfullmäktige.
Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och
Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdraget att utföra löneadministrationen och därmed
sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal. Däri ingår
också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag där kommunerna idag utför det
arbetet. Den gemensamma nämnden är införlivad i Norbergs kommuns nämndsorganisation
med ledamöter från respektive medverkande kommun.
Mål för lönenämnden:
- Ansvara för löneutbetalningar och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till samtliga
anställda och förtroendevalda i de medverkande kommunerna och övriga
samarbetspartners.
- Ansvara för att uppgifterna utförs rationellt, följer lagar och avtal samt genomförs inom de
tidsramar som gäller för löneutbetalningar.
- Ansvara för att verksamheten utförs inom de ekonomiska ramar som fastställs av
kommunfullmäktige efter samråd med de medverkande kommunerna.
- Ansvara för att de medverkande kommunerna och övriga samverkansorgan fortlöpande får
del av hur verksamheten utvecklas.
- Ansvara för att handlingar för budget och uppföljning upprättas och delges
kommunfullmäktige.
Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna som förhållandet i
ett årsgenomsnitt av utbetalade löner i enlighet med upprättad överenskommelse. I budgeten
2018 med plan 2019-2020 har antalet utbetalade löner för perioden januari 2016 – december
2016 använts som fördelningsnyckel för perioden.
Respektive kommunala bolag, kommunalförbund m fl har upprättat ett avtal om den service
som skall ingå direkt mot den nya löneorganisationen. Fördelningsnyckeln är densamma som
för kommunerna. Debitering görs varje månad och avräknas varje år.
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§ 169 (forts)
Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på
motsvarande sätt som löneavdelningens kostnader.
Verksamheten 2018-2020:
Inom den närmaste treårsperioden finns ett stort rekryteringsbehov eftersom ca 3-4 av
medarbetarna avgår i pension. Detta innebär en avsevärd kompetensförlust eftersom samtliga
medarbetare har arbetat länge och innehar stora kunskaper.
Nuvarande avtal med Visma gällande Personec P gäller till och med 2017-12-31. Under hösten
2016 genomfördes förstudie på likvärdiga HR-lönesystem och har under våren 2017 startat en
upphandling av support och underhåll på nuvarande HR-lönesystem Personec P.
Under 2016 införs Visma Window vilket ska underlätta rapportering i självservice för chefer
och medarbetare. Införande av Visma Window medför en extra kostnad för Personec P på
399 000 kronor år 2016, i det ingår konsultstöd vid införandet av Visma.
Under 2017 räknar lönenämnden med att eventuellt införa Anställningsguiden (anställning
rapporteras in av chef i formulär och godkänns av löneadministratör i Personec). Införandet
av Anställningsguiden medför en extra kostnad för Personec P på ca 525 000 kronor år 2017
(år 1) och sedan en årlig underhållskostnad på 122 400 kronor/år från år 2018.
Preliminär fördelning av budgeterade kostnader 2018-2020 inklusive kostnader för
lönenämnden, för Avesta kommun:
2016
2017
2018
2019
2020
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Beredning
- Västmanland-Dalarna Lönenämnd 26 september 2017 § 19 inklusive budget 2018 med plan
2019-2020.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 160.
- Kommunstyrelsen 13 november 2017 §152

Kommunfullmäktiges beslut
- Västmanland-Dalarna Lönenämnds budget 2018 med plan 2019-2020 godkänns.
___
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§ 170

Sida 32

Medlemskap i den gemensamma nämnden
Språktolknämnden i Dalarna

Dnr KK 2017-00182 135
Integrationsstrateg Birgitta Hägg överlämnar ärende om medlemskap i den gemensamma
Språktolknämnden i Dalarna och anför följande:
Sammanfattning
Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. Verksamheten är
väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar. Borlänge
kommun och Landstinget Dalarna kom överens om att från och med 2013-03-06 samverka
genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad ”Språktolknämnden i Dalarna”. Från och med
2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa,
Smedjebacken och Säter kommun i den gemensamma nämnden.
I nuläget har kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun lämnat positivt besked
angående deltagande i den gemensamma nämnden. Malung-Sälen, Vansbro och Älvdalens
kommun avstår från att delta.
Ett utökat deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt förväntas ge en
högre kvalitet gällande språktolkförmedlingen.
Respektive kommuns kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om deltagande i den
gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun inträder i
nämnden den 1 januari 2018.
Undantag råder för Avesta som inträder i nämnden från 2018-01-01 men först börjar nyttja
avtalet i mars 2018.
Bakgrund
Den enskildes rätt till tolk framgår av förvaltningslagen. En stor del av samhällstolkning har
en stark koppling till myndighetsutövning, exempelvis sjukvård, socialtjänst,
domstolsförhandlingar m.m. Traditionellt har i princip all samhällstolkning skett via offentligt
ägda tolkförmedlingar
Mot bakgrund av detta bedriver Borlänge kommun sedan 1970-talet en tolkförmedling som
förmedlar språktolkar. Ett viktigt skäl till att flera kommuner önskar ingå i den gemensamma
nämnden är att tolkförmedlingen tillhandahåller tolktjänster med god kvalitet och en
organisation som kan svara mot det stora behov av tolkar som finns. Genom att ingå i den
gemensamma nämnden krävs ingen upphandling av tolktjänster.
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För tolkförmedlingen innebär utökningen av antalet medlemmar större möjlighet att bibehålla
en kvalitativt god nivå på tolkverksamheten, vilket gagnar den gemensamma nämndens
medlemmars behov av tolkar.
Ärendebeskrivning
Borlänge kommuns tolkförmedling har idag åtta anställda samt ca 370 tolkar på ett 70-tal
språk. Tolkarna är uppdragstagare. Under 2016 förmedlades ca 77 500 uppdrag och
omslutningen var 44,2 mnkr. Tolkförmedlingen arbetar efter självkostnadsprincipen enligt
gällande lagstiftning, Kommunallagen kap 8. Tolkförmedlingen är miljö - och
kvalitetscertifierad enligt FR2000.
I den gemensamma nämndens reglemente föreslås Borlänge kommun och Landstinget
Dalarna ha två ordinarie ledamöter vardera samt växelvis med två års intervall inneha
ordförande och vice ordförande posterna och övriga medlemmar en ordinarie ledamot
vardera. Skälen till detta är att Landstinget Dalarna har över 70 % av utförda tolkuppdrag samt
att Borlänge kommun är utförare av verksamheten.
Borlänge kommuns tolkförmedling arrangerar kostnadsfria föreläsningar om hur man talar
genom tolk för medlemmarnas tolkanvändare.
Ekonomiska konsekvenser
Samverkansavtalet reglerar de ekonomiska förehavandena. Tolkförmedlingens totala
omslutning beräknas till närmare 39 mnkr per år. Merparten av kostnaderna avser
tolkuppdragen. Principen är den att för de tolkuppdrag som utförs faktureras hela kostnaden
direkt den beställande enheten. I den kostnaden ingår tolkens arvode, resekostnader samt
andra kostnader som kan tillkomma och som är direkt kopplade till tolkuppdraget. Exempel
på detta är övernattning i samband med tolkuppdraget.
De kostnader som fördelas mellan nämndens medlemmar är kostnaderna för tolkförmedlingsverksamheten. I den kostnaden ingår löner och sociala avgifter för sex heltidstjänster, vikarier,
lokaler, kontorsmaterial, IT, utbildningskostnader för tolkar och tolkförmedlare samt en post
för oförutsedda kostnader. Den totala kostnaden för ett år beräknas till 5,6 mnkr.
Fördelningen av dessa kostnader baseras på andelen uppdrag för respektive part.
Fördelningsnyckel framgår i samverkansavtalet.
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Barnperspektivet

Ja

Nej

Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Om nej, besvaras inte fler frågor.
Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen.
Hänsyn till barn och ungdomar har tagits.
Barn och ungdomar har fått säga sin mening.
Om ja, på vilket sätt? Kan vara angivet i ärendebeskrivningen.
Integrationsstrategens förslag:
- Avesta kommun inträder som medlem i den gemensamma nämnden Språktolknämnden i
Dalarna från och med 1 januari 2018.
- Avesta kommun nyttjar avtalet från och med 15 mars 2018.
- Reglemente för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
- Samverkansavtal för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
- Förslag till budget 2018 och fördelning godkänns.
- Ikraftträdandet av den utökade Språktolknämnden sker från och med 1 januari 2018 under
förutsättning av att ovanstående beslut fattas av Landstinget Dalarna och kommunerna
Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora, Orsa, Rättvik,
Smedjebacken och Säter fattar likalydande beslut.
Beredning
- Borlänge kommun, reglemente språktolknämnden i Dalarna.
- Borlänge kommun, samverkansavtal språktolknämnden i Dalarna.
- Borlänge kommun, kravspecifikation språktolknämnden i Dalarna.
- Borlänge kommun, budget 2017 språktolknämnden i Dalarna.
- Kommunkansliets skrivelse 16 oktober 2017.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017.
- Kommunstyrelsen 13 november § 153
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Lars Isacsson (S) och Pia Aronsson (V) bifall
enligt kommunstyrelsens förslag med hänvisning till integrationsstrategen överlämnade ärende
om medlemskap i den gemensamma Språktolknämnden i Dalarna.
Kommunfullmäktiges beslut
- Avesta kommun inträder som medlem i den gemensamma nämnden Språktolknämnden i
Dalarna från och med 1 januari 2018.
- Avesta kommun nyttjar avtalet från och med 15 mars 2018.
- Reglemente för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
- Samverkansavtal för Språktolknämnden i Dalarna godkänns.
- Förslag till budget 2018 och fördelning godkänns.
- Ikraftträdandet av den utökade Språktolknämnden sker från och med 1 januari 2018 under
förutsättning av att ovanstående beslut fattas av Landstinget Dalarna och kommunerna
Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora, Orsa, Rättvik,
Smedjebacken och Säter fattar likalydande beslut.

___
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§ 171

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning

Dnr KK 2017-00305 107
Region Dalarna överlämnar ärende om ändring i förbundets förbundsordning.
Region Dalarnas verksamhet, förutsättningarna för denna och hur verksamheten ska utövas,
regleras av bland annat Region Dalarnas förbundsordning.
Region Dalarnas förbundsordning skrevs ursprungligen under våren 2002. Sedan dess har
förändringar i uppdraget och andra yttre omständigheter över tid motiverat att texten justerats.
Ändringar i Region Dalarnas förbundsordning har därför gjorts vid flera tillfällen tidigare:
2006-02-08, 2007-04-20, 2007-11-21, 2011-03-10 samt 2014-10-08.
Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige har godkänt dessa. Dock
föreslås medlemmarna besluta att ikraftträdandet sker tidigast 2018-01-01, eftersom ansvaret
för kollektivtrafiken först vid denna tidpunkt överförs till Landstinget Dalarna.
Efter behandling i Riksdagens kammare 19 juni 2017 börjar en ny Kommunallag gälla från
och med 1 januari 2018. Av propositionen framgår att Region Dalarna kan komma att behöva
ändra i sin förbundsordning.
Tillägg och andra justeringar i förbundsordningen:
- § 11 kompletteras med följande mening:
Anslagstavla är www.regiondalarna.se/anslagstavla.
- § 16 kompletteras med följande stycke:
Allmänheten äger rätt att ställa frågor kring föregående årsredovisning vid det offentliga
budgetsammanträdet.
- § 2, punkt 3:
Förbundets uppgifter föreslås moderniseras till att ange regional utvecklingsstrategi, istället
för tillväxtprogram.
- I samband med ovan angivna justeringar förslås även att de hänvisningar som i dag
gällande förbundsordning gör till Kommunallagen, även de justeras så att de stämmer med
den nya Kommunallagens paragrafordning.
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Strykningar i förbundsordningen:
- § 2 och punkterna 6, 8, 10 och 12 stryks med anledning av att ansvarsområden överförs till
nya huvudmän under andra halvåret 2017:
- Ansvaret för kollektivtrafiken överförs till Landstinget Dalarna.
- Arbetet med besöksnäringen överförs till det länsgemensamma destinationsbolaget
Visit Dalarna AB.
- Uppgiften att ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder är
sedan tidigare överförd till Tillväxtverket.
- § 12 sista stycket stryks som en konsekvens av detta – berör kostnaderna för
kollektivtrafiken.
Direktionens förslag:
- Godkänna förslag till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning.
- Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt ändringarna, dock
tidigast 2018-01-01.
Beredning
- Region Dalarna 13 september 2017 § 205 inklusive missiv och förslag till reviderad
förbundsordning.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 162.
- Kommunstyrelsen 13 november 2017 § 154
Kommunfullmäktiges beslut
- Ändringarna i Region Dalarnas förbundsordning godkänns.
- Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt ändringarna, dock
tidigast 1 januari 2018.
___
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§ 172

Ansökan om investeringsbudget för
hyreshöjande åtgärder för utbyggnation av
Skogsbo skola inklusive matsal, kök och
idrottshall

Dnr KK 2017-00373 049
Bildningsförvaltningen ansöker om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för
utbyggnad av Skogsbo skola inklusive matsal, kök och idrottshall.
Syftet med utbyggnaden är att ge plats till alla elever inom upptagningsområdet för Skogsbo
rektorsområde, så att Klockarskolan kan byggas om till förskoleverksamhet. Efter
ombyggnationen ska Skogsbo skola klara ett elevunderlag där samtliga klasser från
förskoleklass t.o.m. årskurs 6 kan gå i en 4-parallelig verksamhet.
Om investeringen inte genomförs kan Skogsbo skola inte ta emot samtliga elever inom
rektorsområdets upptagningsområde. Det innebär att grundskolan inte kan ”släppa”
Klockarskolan till förskoleverksamhet. Investeringen på Skogsbo skola hänger ihop med
investeringen på Klockarskolan för att möjliggöra en utökning av förskoleverksamheten på
förskolan LekaLära.
Bildningsstyrelsens beslut:
- Bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för
utbyggnad av Skogsbo skola inklusive matsal, kök och idrottshall.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet fanns möjlighet för ledamöterna att ta del av
ytterligare handlingar som är sekretessbelagda.
Beredning
- Ansökan om investeringsbudget 16 oktober 2017
- Bildningsstyrelsen 25 oktober 2017 § 123.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 163.
- Kommunstyrelsen 13 november 2017 §155
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§ 172 (forts)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Westberg (S), Johan Thomasson (M) och
Blerta Krenzi (S) bifall enligt kommunstyrelsens förslag med hänvisning till bildningsstyrelsens
ansökan.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ansökan om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för utbyggnad av Skogsbo skola
inklusive matsal, kök och idrottshall godkänns.
- Finansiering sker inom befintlig ram.
___
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§ 173

Ansökan om investeringsbudget för
hyreshöjande åtgärder för ombyggnation av
Klockarskolan till förskola

Dnr KK 2017-00374 049
Bildningsförvaltningen ansöker om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för
ombyggnation av Klockarskolan till förskoleavdelningar åt LekaLära.
Bedömningen är att skolans klassrum kan byggas om till 5 avdelningar, vilket blir totalt 8
avdelningar för förskolan LekaLära. Syftet är också att renodla skola och förskola så att vi inte
har mixade områden med både förskola och skola på samma område.
Om investeringen och byggnationen ej blir av kan inte förskolan Hattstugan flytta från
Skogsbo skola, 4 avdelningar, till före detta Klockarskolans lokaler. Det innebär också att vi
inte kan flytta förskoleklass och årskurs 1 till Skogsbo skola, vilket medföljer att Skogsbo skola
inte kommer att bli en F-6 skola som kan ta emot hela Skogsbo rektorsområde. Investeringen
på Klockarskolan/LekaLära hänger ihop med investeringen och ombyggnationen av Skogsbo
skola.
Bildningsstyrelsens beslut
- Bildningsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för
ombyggnation av Klockarskolan till förskola.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet fanns möjlighet för ledamöterna att ta del av
ytterligare handlingar som är sekretessbelagda.
Beredning
- Ansökan om investeringsbudget 16 oktober 2017
- Bildningsstyrelsen 25 oktober 2017 § 124.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 164.
- Kommunstyrelsen13 november 2017 §156

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Maria Andersson (S) bifall enligt
kommunstyrelsens förslag med hänvisning till bildningsstyrelsens ansökan.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Ansökan om investeringsbudget för hyreshöjande åtgärder för ombyggnation av
Klockarskolan till förskola godkänns.
- Finansiering sker inom befintlig ram.
___
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§ 174

Revidering av mål och budget 2018-2020 för
Avesta kommun

Dnr KK 2017-00217 041
Dnr KK 2017-00314 706
Dnr KK 2017-00352 622
Dnr KK 2017-00353 406
Dnr KK 2017-00298 406
Dnr KK 2017-00294 027
Dnr KK 2017-00235 169
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 § 108 att fastställa (S), (V) och (MP) förslag till
mål och budget 2018-2020 för Avesta kommun, att fastställa nya målindikatorer för 2017 samt
att utdebiteringen fastställes till oförändrad nivå, 22:44 kronor.
(S), (V) och (MP) förslag till revidering av mål och budget 2018-2020 omfattar följande delar
förutom förordet.
Kommunens organisation
Vision - Avesta 2030
Kommunövergripande mål
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet
- Kommunfullmäktiges mål för Avesta 2020
- Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi
Ekonomiska förutsättningar
- Ekonomiprocess
- Styrprocessen i Avesta
- Interna förutsättningar
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God ekonomisk hushållning
- God ekonomisk hushållning
- Styrelsernas uppdrag
Omvärlds- och nulägesanalys
- Samhällsekonomisk utveckling
- Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning 2018-2020
- Välfärdsmiljonerna
- Befolkning, boende, arbetsmarknad
- Personalredovisning
Finansiell analys
Särskilda beslut 2018-2020
Drift- och resultatbudget
Finansieringsbudget
Balansbudget
(S), (V) och (MP) anger följande i förordet:
”Samarbetspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger här fram sin
budget för åren 2018-2020. Det är en budget med starka tydliga satsningar på Omsorgen och
Skolan samt investeringar för ett snabbt växande Avesta. Ett Avesta som åren 2015-2017 haft
ett stort åtagande i den flyktingsituation som råder i Världen, Europa och Sverige, vi givits och
vi har tagit och tar ett stort ansvar. Kommunens personal tillsammans med civilsamhället har
ställt upp på ett fantastiskt sätt. Det avspeglar sig också i detta budgetdokument där vi
använder de mycket välbehövliga välfärdsmiljarderna som regeringen beslutat om till stora
ramhöjningar för Omsorgsstyrelsen och Bildningsstyrelsen samt en stor pott för Integrations
och utvecklingsmedel.
Vår kärnverksamhet är att ge våra barn en bra uppväxt med hög kvalitet i våra skolor och
förskolor, att vi tar hand om våra äldre när de behöver och att vi har en attraktiv och trygg
miljö och det syns i våra prioriteringar och fördelningen av våra skattemedel som har en tydlig
rödgrön prägel.
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Arbetet med Avesta 2020 fortsätter att löpa som en röd tråd i vårt arbete med att Avesta
Kommun ska vara ett regionalt tillväxtcentrum med ökat antal arbetstillfällen, företag och
positiv inflyttning. ”
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelades (S), (MP) och (V) förslag till revidering av
mål och budget 2018-2020 samt styrelsernas investeringar och taxor.
Johan Thomasson (M) meddelade vid arbetsutskottets beredning att alliansen kommer att
upprätta förslag till revidering av deras mål och budgetdokument som kommer att redovisas
vid kommunstyrelsens sammanträde.
Johan Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C) medverkade därför inte i beredning och
beslut vid arbetsutskottssammanträdet vad gäller revidering av mål och budgetdokumentet.
Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet informerade Lars Isacsson (S) att ärendet
kompletterats efter arbetsutskottets beredning med Avesta Vatten och Avfall AB:s taxor; VAtaxa 2018 och Avfallstaxa 2018. Taxorna utskickades med kallelsen till dagens sammanträde.
Förhandlingsprotokoll 1 november 2017 med Lärarförbundet, Kommunal sektion Avesta och
SSR utdelades.
Alliansens (M), (C), (L) och (KD) förslag till revidering av mål och budget 2018-2020 för
Avesta kommun utdelades.
Alliansen ((M), (C), (L), (KD)) anger följande i förordet:
”Att bibehålla en fortsatt positiv befolkningstillväxt i Avesta kommun är ett viktigt mål för
budgetperioden. Ett annat minst lika viktigt mål är att minska utanförskapet för i första hand
våra nyanlända där vi kan se att arbetslösheten är högst i Dalarna. Nuvarande Avestabor ska
ha sådan behållning av att bo i vår kommun, att de vill stanna kvar. Unga människor, som växt
upp i Avesta och som sedan testat sina vingar på annan ort ska vilja vända hem. Vi ska vara en
attraktiv kommun som mäniskor från såväl Sverige som hela världen väljer att flytta till. När
nya arbetsplatser etableras, vilket vi alla vill ska ske, ska Avestas utbud av bostäder, skolor,
fritidsaktiviteter, kulturevenemang och andra viktiga funktioner kunna fälla avgörandet när
människor utifrån står inför Avesta som ett möjligt val.
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§ 174 (forts)
Den stora utmaningen för kommunen och dess framtida utveckling är hur vi lyckas med
integrationen av vår nya medborgare från andra länder. Dagens situation med väldigt många
utlandsfödda kräver att SFI-undervisning samt validering av utbildningar har högsta prioritet
för att framgångsrikt lyckas med integrationen. Vi vill att valfrihet ska råda gällande SFIundervisning i kommunen.
Det är viktigt att kommunen utvecklar och stöttar föreningar som bedriver
integrationsprojekt.
För att nå detta mål måste en utveckling ske vad gäller i första hand fyra områden i
kommunen, olika men lika viktiga.
Större valfrihet vad gäller den kommunala servicen
För oss är det en självklarhet, att människor själva är bättre skickade än politiker att välja vem
som ska vara utförare, t.ex. när en förskola, en skola, eller boende på äldre dagar ska väljas.
Det är också självklart att service ska vara tillgänglig i alla delar av kommunen. I det
sammanhanget lägger vi särskild vikt vid att kvinnor bereds möjlighet att själva ta över och
driva delar av den kommunala verksamheten som de har erfarenhet av att arbeta inom.
En annan aspekt av service till avestaborna som är avgörande, och som förvisso ligger utanför
den kommunala beslutandesfären, är akutmottagningen och övrig verksamhet som måste
upprätthållas på Avesta lasarett. Bättre samverkan mellan Kommunen, Landstinget och den
blivande Regionen vore önskvärt för att öka möjligheterna att utveckla digital e-hälsa med
fokus på bland annat äldrevården där vi ser att behoven kommer att öka i framtiden.
Förbättrade villkor för och service till näringslivet
Avesta kommun har sjunkit i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. Den nedåtgående
trenden är bruten under föregående år men mycket arbete återstår innan vi når en acceptabel
nivå. Nuvarande placering på plats nummer 138 får ändå anses vara en allt för låg placering.
Avesta har tidigare visat att vi kan betydligt bättre. Det återstår ett stort arbete för att ta oss
upp på en topp 50-placering, där Avesta rimligen borde höra hemma. Det är helt avgörande
att fler företag startas och tillåts växa inom alla områden i kommunen såväl inom traditionell
tillverknings och tjänstesektor men också inom kommunens välfärdstjänster. För att bryta
utanförskapet och få ner arbetslösheten är detta helt avgörande. De anställda är ofta ett
företags viktigaste resurs, och varje företag måste begrunda möjligheten att behålla sin
personal och/eller framgångsrikt rekrytera när man väljer en ny verksamhetsort.
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§ 174 (forts)
En sund och utvecklande miljö för våra unga
Föräldrars största engagemang kommer nästan alltid att vara barnens välbefinnande.
Kvaliteten på barnomsorgen, utbudet av skolor, tryggheten när de mindre barnen leker ute,
sannolikheten att de större barnen råkar illa ut i mörkret på gator och torg – allt det här spelar
roll när föräldrar ska avgöra var de ska bo med sina barn. När familjer ska ta beslut om
bostadsort, är möjligheterna till en trygg och givande uppväxt för barnen ofta minst lika viktig
som tillfällen till arbete. Hur Avesta kommun lever upp till föräldrars krav och behov är
avgörande när dessa beslutar om de ska bo kvar, likväl som när människor utifrån beslutar om
de ska flytta hit. Ett rikt utbud och hög kvalitet på gymnasienivå är särskilt viktigt. Vi ska ge
våra unga en utbildning som ger dem möjlighet att välja fritt i nästa led. Ska kommunen
fortsätta växa, behöver vi att våra unga vänder hem igen. Deras lust att göra det kommer i
mångt och mycket vara avhängigt upplevelsen av att växa upp i Avesta.
Bättre boendemiljöer och infrastruktur
Ett annat viktigt område är utvecklandet av bättre boendemiljöer och infrastruktur, med det
övergripande målet att åstadkomma en rörligare bostadsmarknad. I livets olika skeenden,
måste Avestas innevånare ha ett brett utbud av valmöjligheter. Ett exempel på
infrastrukturutveckling är att landsbygden ska ha lika goda datakommunikationer som
centralorten. En upprustning av vägarna har kommit i gång, vilket är bra, men viktigt är att det
blir en återkommande satsning under många år framöver. För att vinna nya invånare är
boendets kvalitet och valmöjligheter oerhört viktiga. När människor utifrån ska ta ställning till
Avesta som tänkbar bostadsort, är boendet det första de tittar på. Tomtmark för ny
bebyggelse är i det sammanhanget en betydelsefull faktor. Det är också viktigt med fler privata
intressenter som investerar i flerbostadshus, vilket nu sker i centrala Avesta och
förhoppningsvis även i Krylbo inom en snar framtid. I dag är det Kommunens helägda
bostadsbolag Gamla Byn AB som står för all byggnation utanför Avesta centrum. Vad som
ofta efterfrågas av äldre personer som bor kvar i sina villor är fler bostadsrätter. Gamla Byn
kan omvandla delar av sitt centrala hyresbestånd till bostadsrätter och därmed öka utbudet.
I Krylbo råder det särskilda utmaningar då det tämligen nergångna bostadsbeståndet
fortfarande saknar en seriös och kapitalstark ägare som på allvar vill rusta upp beståndet.
Lyckas vi åstadkomma förändringar och förbättringar på dessa fyra områden, kan vi fortsatt
ha en positiv befolkningsutveckling, välkomna nya kommuninvånare, och erbjuda en bättre
tillvaro för dem som redan nu bor här i Avesta, gammal som ung.
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§ 174 (forts)
Angående byn Bjurfors där invånarna önskar byta kommun från Norberg till Avesta måste
frågan lyftas till politisk nivå såväl inom kommunerna som på länsnivå i Dalarna och
Västmanland.”
Beredning
- Kommunfullmäktige 19 juni 2017 § 108.
- Styrelsernas investeringar och revidering av taxor.
- (S), (MP) och (V) förslag till revidering av mål och budget 2018-2020 för Avesta kommun.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 165.
- Avesta Vatten och Avfall AB:s taxor; VA-taxa 2018 och Avfallstaxa 2018.
- Förhandlingsprotokoll 1 november 2017: Lärarförbundet, Kommunal sektion Avesta och
SSR.
- Alliansens (M), (C), (L) och (KD) förslag till revidering av mål och budget 2018-2020 för
Avesta kommun.
- Kommunstyrelsen 13 november 2017 §157

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Lars Isacsson (S), Martti Hopponen (SD), Pia
Aronsson (V), Henrik Öhrn (MP), Kurt Kvarnström (S), Mikael Westberg (S), Susanne Berger
(S), Blerta Krenzi (S), Patrik Sundin (S) och Maria Andersson (S) bifall till (S), (V) och (MP),
förslag till revidering av mål och budget 2018-2020.
Johan Thomasson (M), Gunilla Berglund (C), Lis Linnberg (L) och Curt-Åke Larsson (KD),
Ulf Berg (M), Sara Persson (C)
yrkar bifall till alliansens (M), (C), (L) och (KD) förslag till revidering av mål och budget 20182020.
Efter fastställd proposition meddelar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt
arbetsutskottets förslag, att mål och budget revideras enligt (S), (V) och (MP) förslag.
Reservationer:
Johan Thomasson (M), Lis Linnberg (L), Sara Persson (C), Måna Hesselrud (M), Ulf Berg (M),
CurtÅke Larsson (KD), Johannes Kotschy (M), Gunilla Berglund (C), Eric Karlsson (M),
Karin Perers (C) med hänvisning till eget förslag.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Ekonomienheten

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

2017-11-27

Kommunfullmäktige

JUSTERARES SIGN

Sida 48

UTDRAG SKICKAT TILL
Ekonomienheten

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 49

2017-11-27

Kommunfullmäktige

§ 174 (forts)
Utdebiteringen fastställs till 21,97 kronor av ett enigt kommunfullmäktige
.
Angående Avfallstaxa för hushållsavfall 2018 och Avfallstaxa – slam yrkar Johan Thomasson
(M),att taxorna ändras enligt nedan med motiveringen att avgiften inte är rimlig i förhållande
till arbetsinsatsen.
Patrik Sundin(S) yrkar vid kommunfullmäktiges sammanträde att kommunfullmäktige beslutar
enligt Avesta Vatten och Avfall AB:s förslag till avfallstaxa hushållsavfall 2018 och avfallstaxa
slam 2018 och att ändringsyrkandena därmed avslås.
Efter fastställd proposition meddelar ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt Avesta
Vatten och Avfall AB:s förslag.
Karin Perers (C) begär votering som verkställs med justerarna som rösträknare.
Voteringspropositionen godkänns: Ja för Patrik Sundins(S) förslag och Nej för
Johan Thomassons förslag.
Omröstningen resulterar i 24 röster för JA, 14 röster för NEJ och 3 ledamöter är förhindrade
att delta vid sammanträdet vilket innebär att kommunfullmäktige beslutat enligt Patrik Sundins
(S) förslag.
Reservationer
Karin Perers (C), Johan Thomasson (M), Fredrik Djupenström (PO), Ulf Berg (M),
Johannes Kotschy (M),CurtÅke Larsson (KD), Gunilla Berglund (M), Sara Persson (C),
Måna Hesselrud (M), Lis Linnberg (L) och Eric Karlsson (M) med hänvisning till eget yrkande
genom Johan Thomasson (M)
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Kommunfullmäktiges beslut
- Mål och budget 2018-2020 för Avesta kommun revideras enligt (S), (V) och (MP) förslag.
- Utdebiteringen fastställs till 21,97 kronor.
- Följande taxor revideras enligt styrelse/nämnds förslag:
* Teknisk service taxor och avgifter för gata, offentlig plats torghandel, m m 2018.
* Omsorgsstyrelsens taxa för hemtjänst enligt SoL (Socialtjänstlagen).
* Omsorgsstyrelsens taxa för måltidspriser.
* Omsorgsstyrelsens taxa för särskilt boende enligt SoL inkl servicelägenhet.
* Omsorgsstyrelsens taxa för hemsjukvård och rehabilitering – delegerad sjukvård
nivå 1 och nivå 2.
* Omsorgsstyrelsens taxa för LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service).
* Omsorgsstyrelsens taxa för kostnadsersättning i gruppbostad LSS.
* Omsorgsstyrelsens avgifter för serveringstillstånd.
* Bildningsstyrelsens måltidspriser 2018.
* Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet 2018: avgiftsbelopp med
index i taxor
* Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds plan- och bygglovstaxa.
* Avesta Vatten och Avfall AB:s taxor; VA-taxa 2018 och Avfallstaxa 2018.
___
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§ 175

Fyllnadsval efter Fredrik Wohlfart (M) t o m 2018

Fredrik Wohlfart har avsagt sig uppdraget som ledamot i omsorgsstyrelsen 2017-11-15
Fyllnadsval behöver därför förrättas.
Beredning
- Kommunfullmäktiges valberedning 27 november 2017 § 23

Kommunfullmäktiges beslut
- Katarina Andersson (M) utses till ledamot i omsorgsstyrelsen t o m 2018 efter
Fredrik Wohlfart (M).
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§ 176

Kommunrevisionens budgetäskande inför år
2018

Dnr 2017- 00393 912
Kommunrevisionen har lämnat in ett budgetäskande inför år 2018 om anslag om
1 000 000 kronor.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet.
Förra året upphandlades revisionstjänster för de närmaste tre åren.
KPMG hade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och tilldelades uppdraget.
Det omfattar:
• Sakkunnigt biträde för revisionen av kommunens nämnd och styrelser
• Sakkunnigt biträde för granskning av bolagen
• Sakkunnigt biträde vid redovisningsrevision och bokslutsrevision
• Sakkunnigt biträdes kansli- och sekreterarfunktion för samtliga revisionsmöten
Kostnaden, årspriset, för ovanstående sakkunnigt biträdes funktioner, ökade för den nya
avtalsperioden med 60.000 SEK, från 120.000SEK till 180.000SEK.
Upphandlingen omfattade även årspriser för revision av bolagen: Gamla Byn AB 65.000. Avesta
Industristad 35.000 och Avesta Vatten och Avfall AB 50.000. Betalas direkt av bolagen.
Som en följd av kostnadsökningen erhöll vi en höjning av kommunrevisionens årsanslag med
60.000 SEK för år 2017.
Av statistik framtagen av SKL framgick, av vår ansökan föregående år, att Avesta hade en
revisionskostnad om 35 kr per innevånare, den lägsta i Dalarna, länsgenomsnittet var 62 kronor
per innevånare! Den senaste nu tillgängliga statistiken visar att vi har sänkt vår kostnad till 27
kronor per kommuninnevånare och ligger fortsatt långt under genomsnitt för såväl län som rike.
Vår egen högst subjektiva bedömning är att vi, med den lägsta kostnaden per innevånare, och att
vi dessutom ytterligare har reducerat denna utgift, gjort god nytta för pengarna, Vi hoppas att
presidiet delar denna uppfattning.
Under innevarande år har vi fortsatt arbetat intensivt med vår egen kompetensutveckling.
Föregående års satsning på detta har återspeglats i det arbete vi redovisar nedan och
revisionsplanen för 2018, som bygger på den fördjupade risk/väsentlighetsanalys (rullande) som
vi just nu genomför och fastställer vid vårt novembersammanträde, kommer också att präglas av
detta.
Organisations-Intelligens formulerat ”Ett (än) smartare Avesta” blir under 2018 ett spännande
område med fokus på såväl uppbyggnad som granskning och kontroll.
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§ 176 (forts)
Digitalisering var temat för årets första hearing med kommunens aktörer inom detta snabbt
växande utvecklingsområde. (Avestasamtalet i december har temat: Digitalisering – Hot eller
möjlighet för basindustrin?)
Dataskyddsförordningen blir lag nästa år och att det ställer krav på ett helt nytt säkerhetstänkande
informerade vi KS ledamöter om.
En ny kommunallag träder i kraft den 1/1 2018 och KF´s ledamöter har av oss informerats om
densamma och uppmärksammats på de viktigaste förändringarna.
Revisionen har informerat KF om, och betonat betydelsen av, att Barnkonventionens barn- och
ungdomsrättsperspektiv beaktas i de beslut som styrelserna fattar och att Barnkonventionen blir
svensk lag 1 januari 2018.
Kommunrevisionen har genomfört sin årliga grundläggande granskning av styrelse - och nämnd
och konstaterat, sammantaget, att det mestadels råder ordning och reda i verksamheterna.
En uppföljning av kommunens näringslivsarbete har visat att kommunen har de resurser som
krävs för att bedriva detta viktiga arbete.
Vi har även granskat om kommunen har regler och riktlinjer för att säkerställa allmänhetens rätt
att ta del av allmänna handlingar. Kommunens rutiner fungerar i allt väsentligt.
Inför 2018 för vi en dialog med omsorg- och bildningsstyrelsen avseende de viktiga förändringar
som ”står för dörren” och hur planeringen ser ut för de kommande fem åren. Vi förväntar oss att
vi, vår verksamhet, i skilda former kommer att ha anledning att följa och fokusera på hur dessa
hanteras.
Resurser?
Vi har tidigare för presidiet redovisat hur länets kommuner ersätter sina revisorer för det arbete
de utför. Variationen är stor. I Avesta har alla revisorerna samma såväl fast- som rörlig ersättning.
I andra kommuner har ordföranden i kommunrevisionen en särskild fast ersättning (Borlänge
18976/månad). För, framför allt, kommande mandatperiod är det angeläget att en skälig fast
ersättning utgår till revisionens ordförande. En viktig utgift för att premiera en betydelsefull
samhällsinsats.
Höjningen av föregående års anslag, 60 000:-, till kommunrevisionen var en följd av att
upphandlingen av biträde blev 60 000:- högre än tidigare. Under året har även kostnaden per
granskning ökat.
”Resultat efter juli månad -309 tkr. Underskottet utgörs till största del av kostnader för de
revisionsuppdrag som har genomförts under våren, -260 tkr. Uppdrag som genomförts är
granskning avseende detaljplaneärenden, investeringar, offentlighetsprincipen, uppföljning av
näringslivsfunktionen och konsultköp.” (utdrag månadsrapport)
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§ 176(forts)
För att fortsatt kunna bibehålla en hög kvalitét på revisionens arbete begär vi för 2018 ett anslag
om 1 000 000 kronor.
Anslag för Lekmannarevision av bolagen har hittills beviljats/fastställts av respektive
bolagsstyrelse. Vi menar att det är ägarens uppgift och mandat att vid bolagstämma besluta om
detta. För år 2017 ansökte lekmannarevisionen om 75 000 kronor för granskning av Gamla Byn
AB respektive Avesta Industristad AB. Via protokollsutdrag meddelades kommunrevisionen att
styrelserna beviljat 50 000 kronor per bolag. Någon motivering angavs inte.
Rimligtvis är det inte styrelsen utan ägaren som ur ägarperspektivet är mest lämpad och skickad
att bedöma huruvida och i vilken omfattning lekmannarevisionen skall utföra den granskning de
enligt ABL 10 kap. 3§ skall utföra, ”Objekt för granskningen är bolagets styrelse och VD.
• Lekmannarevisorerna skall granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt,
•
• att verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
• samt att den interna kontrollen i bolaget är tillräcklig.
Att de som skall granskas beslutar huruvida anslag skall beviljas strider enligt vårt förmenande
mot lagstiftarens avsikt med lekmannarevisionen ”den skall stärka den demokratiska insynen och
kontrollen i kommunala bolag och vara kommunfullmäktiges (läs medborgarnas) demokratiska öga
i den kommunala bolagsverksamheten.”
Vi förväntar oss att fullmäktiges presidium snarast tar initiativ så att det i fortsättningen blir
respektive bolagsstämma som beslutar om anslag för lekmannarevisionens granskningar.
Beredning
- Kommunrevisionen 10 oktober 2017 § § 1-2 samt skrivelse från kommunrevisionen.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Johan Thomasson (M) bifall enligt
kommunfullmäktiges presidiums förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunrevisionens budget för 2018 fastställs till 957 tkr, vilket motsvarar uppräkning för
av regeringen fastställt inkomstbasbelopp, 1,8 %
- Budgetram gällande lekmannarevisionen i varje helägt kommunalt bolag beslutas av
respektive bolagsstyrelse och i dialog med ägaren
- ___
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§ 177

Redovisning av delegationsbeslut

Dnr KK2017-00341 002

KF 01/17: Representationsformer vid förvaltningarnas och bolagens
utmärkelsefester december 2017
KF 02/17: Representationsformer vid kommunfullmäktiges utmärkelsefest
december 2017
Delegationsprotokollen bilägges protokollet.
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§ 178

Joel Lundgrens medborgarförslag om att
rusta upp Kyrkbron i gammaldags stil

Dnr KK 2017 -00393 912
Joel Lundgren anför följande i sitt medborgarförslag:
Enkelriktad körbana för bilarna samt att man breddar gång- och cykelbana
Beredning
- Joel Lundgrens medborgarförslag 8 november 2017.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
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§ 179

Henrik Hästbackas (M) motion om
synliggörande av ändringar i
handlingar/dokument

Dnr KK 2017-00396 913
Henrik Hästbacka anför följande i sin motion:
Väldigt ofta fattar politiken beslut utifrån handlingar vars innehåll
uppdaterats/ändrats från exempelvis föregående år. Dessa
ändringar är svåra att upptäcka om de inte markeras.
Handlingsplaner, styrdokument, policy-dokument med flera uppdateras
årligen och politiken ska fatta beslut om dess innehåll. Det är inte alltid så
lätt att se vad som ändrats då det kan ha gått lång tid sedan dokumentet
sist behandlades. För att säkerställa kloka beslut måste dessa ändringar i
synliggöras.
Jag yrkar därför:
- Att ändringar av vikt i förvaltningarnas dokument synliggörs tydligt.

Beredning
- Henrik Hästbackas (M) motion 13 november 2017
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

2017-11-27

Kommunfullmäktige

§ 180
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Ulf Bergs (M) motion angående rondellen vid
By skola

Dnr KK 2017- 00406 913
Ulf Berg (M) anför följande i sin motion:
Rondeller är en populär företeelse i Avesta kommun, speciellt i Avesta tätort. Vid By skola finns
något som i vart fall kan liknas vid rondell. I samband med By Slånkvicku samtalade jag med en
ortsbo som tyckte att rondellen vid skolan var trafikfarlig då buskar och träd hade växt så de
skymde sikten. Där finns en busshållplats och i dess närhet sker även på och avstigning från
skolskjutsarna. Personen föreslog en alternativ användning av platsen.
Tidigare har såväl majstång som julgran varit placerade söder om den före detta Sockenstugan. I
samband med att församlingen sålde fastigheten så övergick marken i privat ägo. En ny placering
av majstång och julgran i rondellen vore en bra lösning.
Motionärens förslag:
Avesta kommun undersöker möjligheten att rondellen vid By skola får ett annat
användningsområde som både gynnar trafiksäkerheten och möjliggör placering av exempelvis en
adventsgran på vintern och en majstång på sommaren.

Beredning
- Ulf Bergs (M) motion 15 november 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 181

Paulina Wennerlunds medborgarförslag
angående fyrverkerier och smällare

Dnr KK 2017- 00402 912
Paulina Wennerlund anför följande i sitt medborgarförslag:
Nu har Avesta Kommun väl tilltagna tider då det är tillåtet att smälla av fyrverkerier. Detta gör
att djur och små barn i vagn direkt far illa. Nyårsafton blir en plåga.
Förslag : att man begränsar tid och plats för användning av pyroteknik. Tid: 21.30 - 01.00,
Nyårsafton.
Plats skall vara gemensam för olika delar i kommunen precis som man vid Valborg åker till en
kase.
Tex
Horndal: Fyrverkeriplats - Bruket mellan 21.30 och 01.00.
By och Näs: Kasen vid båtbryggan, samma tider.
Hede: Kasen på åsen, samma tider.
Beredning
- Paulina Wennerlunds medborgarförslag 14 november 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 182

Motion/medborgarförslag från Miljöpartiet de
gröna/Heidi Sjungargård och Carl Sjungargård
angående återställning Uppsjöområdets
ursprungliga biotop

Dnr KK 2017- 00414 912
Heidi Sjungargård (MP) och Carl Sjungargård (MP) anför följande i gemensam
motion/medborgarförslag:

Gemensam motion/medborgarförslag angående återställning Uppsjöområdets ursprungliga biotop
Bakgrund (Regeringsbeslut 2017-08-10 Dnr M2017/01954/Nm):
”Våtmarker har en viktig funktion i landskapet och bidrar med en lång rad ekosystemtjänster – däribland
förmåga att balansera vattenflöden, buffra vid höga vattenflöden, magasinera vatten, öka tillskottet till
grundvattnet, vara habitat för fisk och vilt, bidra till biologisk mångfald samt öka retention av näringsämnen och
miljögifter. Dessa tjänster är en förutsättning för många delar av samhället.”
Beredning
Miljöpartiet i Avesta vill ge kommunekologen i uppgift att inom området för naturvård ta fram
en plan avseende återställning av den biotop Uppsjöområdet (koordinat 60°09'21.0"N
16°07'57.5"E) haft samt återanpassning av strandzonerna för mångfald.
Uppsjön med deponi för grus och betong, belägen vid Älvnäsleden, var tidigare en sjö full av liv
för både djur och människor. Folk i bygden vittnar om folkmyller i bandyeran på Uppsjön.
Artrikedom i både fauna och flora har störts. Uppförandet av pumpstation som reglerar
vattenflödet från Dalälven hindrar ekobalansen. Vi föreslår omreglering vid pumpstation med
tillopp från Dalälven för fria vattenregleringar och öppna för passage för fisk (muddring).
Vattenytan i dag är knappt värd att nämnas utan blir ett tillhåll för myggkläckning. Med möjlighet
för fiskar simmandes från Dalälven minskas myggpopulationerna. Det tillför rikare växtlighet och
fågelliv. Omkringliggande åkrars läckage till Dalälven skulle minska om växter i större mängd
fanns och tilläts ta upp dessa. Inspiration för restaurering finns i våtmarksområden som
Smedstadsdammar i Linköping och Kalmar dämme, med rullstolsanpassade stigar. Med närheten
till Visentparken skulle området åter kunna bli attraktivt för folk i bygden och för turism och höja
områdets besöksvärde som utomhus aktivitet, vilket ligger i linje med kommunens profilområde
”Outdoor”.
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§182 (forts)
Det finns bra möjligheter att använda befintliga vägar och enkelt att tillföra parkering och
vindskjul eller rastplats med toaletter. Detta ger också möjligheterna till pedagogisk verksamhet i
utomhusmiljö för att förklara ekologiska samband. Vi kan bidra till vattenreserverna.
Ekonomiska bidrag kan sökas via Jordbruksverket och länsstyrelsen.
Motionären/medborgarförslagsställaren föreslår Kommunfullmäktige att:
- Kommunekologen ges i uppdrag att ta fram en plan för restaurering av Uppsjöområdet

Beredning
- Heidi Sjungargårds motion /Carl Sjungargårds medborgarförslag angående återställning
Uppsjöområdets ursprungliga biotop

Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen/medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 183

Gunilla Berglunds (C) fråga till
bildningsstyrelsens ordförande Mikael Westberg
(S) om projektet öppna ditt hem

Dnr KK 2017-00413 915
Gunilla Berglund (C) har lämnat in en fråga till bildningsstyrelsens ordförande
Mikael Westberg (S) om projektet: Öppna ditt hem.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) fråga 24 november 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas frågan.

Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan får ställas av Gunilla Berglund (C) och besvaras av Mikael Westberg (S).
Förra året bifölls Centerpartiets motion angående ett projekt med syfte att om möjligt få fler
bostäder för bl a nyanlända Avestabor. Det gick en tid och jag frågade vad som blivit resultat av
projektet och då upptäcktes att inget alls blivit gjort beroende på missförstånd vems det operativa
ansvaret var. Detta rättades till och bildningsstyrelsen skulle verkställa.

Nu är min fråga hur resultatet ser ut . Var finns informationen om projektet? Hur når man de
som vill/kan hyra ut ? Har någon bostad förmedlats?
Mikael Westberg (S) anför följande i sitt svar:
En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med ”Öppna ditt hem”. Arbetet påbörjades 3 oktober.
V48 läggs information ut på Avesta kommuns webb
Svaret medför inlägg av Gunilla Berglund (C).

___
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§ 184

Gunilla Berglund (C)fråga till ordförande i
Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd Blerta Krenzi (S) angående
kartläggning av kemikalier i kommunens lokaler

Dnr KK 2017-00416 915
Gunilla Berglunds (C) har lämnat in en fråga till fråga till Västmanland- Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds ordförande Blerta Krenzi (S) om kartläggning av kemikalier i kommunens
lokaler.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) fråga 24 november 2017.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan får ställas av Gunilla Berglund (C) och besvaras av Blerta Krenzi (S).
En tidigare motion från Centerpartiet angående krav på Avesta som en giftfri kommun vad gäller
kemikalier i barns närmiljö , t ex förskolor och skolor bifölls 2015. Jag efterfrågade resultat av
kartläggning som beslutats redan förra året. Svaret var negativt , inget hade gjorts. Frågan måste
därför ställas igen.
Har någon kartläggning genomförts i bildningsstyrelsens verksamheter? Finns behov av åtgärder
? När ska de i så fall genomföras ? Hur ser informationen ut till föräldrar/ vårdnadshavare ?
Blerta Krenzi (S) anför följande i sitt svar:
Kartläggning av kemikalier i Avesta kommuns lokaler kommer att ingå i arbetet med Avesta
kommuns hållbarhetsprogram. Inventering i förskolorna på börjas 2018. Övrig inventering och
informationsinsatser planeras
Svaret medför inlägg av Gunilla Berglund (C)
___
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§ 185

Sida 66

Motion från Gunilla Berglund (C ) och Sara
Persson (C) angående Ett grönare och nyttigare
Avesta

Dnr KK 2017-00417 913
Gunilla Berglund (C) och Sara Persson (C) anför följande i gemensam motion:
:
Det är många som uppskattar en grön miljö runt sin bostad oavsett om man bor i lägenhet,
radhus eller villa. Möjlighet att odla är också mycket uppskattat. I flera större städer finns det
medborgare som själva sätter igång att odla på "överblivna" ytor , sk "gerillaodling". Det finns
naturligtvis också koloniområden på många platser samt även ibland skolträdgårdar.

Ett sätt att få Avesta att bli en grönare kommun vore att på lämpliga "grönytor" som är i
kommunens ägo plantera nyttoväxter som t ex vinbär, krusbär, aronia istället för vanliga
"prydnadsbuskar". Man kan också plantera fruktträd på lämpliga ytor. Det bör gå att planera
detta vid alla kommande nybyggnationer i hela kommunen. Samt att komplettera i övrigt där det
kan vara lämpligt. Skörden får de som vill och bor i närheten dela på.
Mer grönska och närodlade grönsaker nyttigt och bra ur många aspekter. Det skapar trivsel och
en fin miljö
Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknade
att Avesta kommun ska ta detta i beaktande vid planering och skötsel av såväl nya som befintliga
grönytor
Beredning
- Gunilla Berglund (C) och Sara Persson (C) motion angående Ett grönare och nyttigare
Avesta
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen/medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
- ___
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§ 186 Motion från Pia Aronsson (V) och Erika
Bengtsson V angående Att tydliggöra
barnperspektivet genom en konsekvensanalys
inom den kommunala beslutsprocessen
Dnr KK 2017-00418 913
Pia Aronsson (V) och Erika Bengtsson (V) anför följande i gemensam motion:

Avesta kommun skall arbeta för ett jämlikt och socialt hållbart samhälle för nuvarande och
kommande generationer.
De beslut som antas av fullmäktige, styrelser och nämnder skall i sina beslut ta hänsyn till barnets
perspektiv på såväl individuell som gruppnivå.
Sverige har tagit på sig en folkrättelse förpliktelse att efterfölja Förenta nationernas (FN)
konventionen om barnets rättigheter – barnkonventionen.
För närvarande pågår ett arbete att konventionen om barnets rättigheter skall inkorporeras i
svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2020.
Oavsett om konventionen om barnets rättigheter skall gälla som svensk lag eller inte kvarstår
förpliktelsen att efterfölja artiklarna om barnets rättigheter. Det är således viktigt att redan nu
skapa rutiner för hur principen om barnets bästa skall användas som ett tillvägagångssätt i beslut
som berör barn. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att genomföra en mer fördjupad förankring
av konventionens bestämmelser inom hela Avesta kommuns styrelser och nämnder.
Ett övervägande om en barnkonsekvensanalys behöver genomföras i varje ärende. Det är viktigt
att varje förvaltning identifiera vilka beslutsprocesser som berör barn och unga och integrerar ett
barnperspektiv i ärendehandläggningen samt skapa nya handläggningsrutiner för att synliggöra att
ett övervägande om barnets bästa har skett.
En konsekvensanalys är viktig då beslut fattas om sociala, ekonomiska, fysiska och ekologiska
förhållanden.
En barnkonsekvens analys innebär att pröva huruvida ett barn eller en grupp barn och ungdomar
påverkas av beslutet. I vissa ärenden kan prövningen innebära att underlag måste inhämtas från
barn för att kunna utröna om beslutet är förenligt med barnets bästa exempelvis vid förtätning av
redan befintlig bebyggelse eller vid frågor som berör vägar och vatten.
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§ 186 (forts)
Vänsterpartiet i Avesta föreslår att en barnkonsekvens analys införs som standard i den
kommunala beslutsprocessen i enlighet med barnombudsmannens rekommendationer.
Beredning
Pia Aronsson (V) och Erika Bengtsson (V) motion angående Att tydliggöra barnperspektivet
genom en konsekvensanalys inom den kommunala beslutsprocessen
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen/medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 187

Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
■ Kommunfullmäktiges protokoll 23 oktober 2017.
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/kommande-sammantraden/kallelser/ samt i pärm vid
sammanträdet.
■ Dnr KK2017-00082 141
Folkare Landsbygdsforum Nätverk för utveckling av landsbygden i Avesta kommun
protokoll 2017-10-08
■ Dnr KK2017-00103 912 Kommunstyrelsens 2017-11-13 ang Johanna Österboms
medborgarförslag om vägbula på Brunnsvägen i Skogsbo
■ Dnr KK2017-00083 912 Bildningsstyrelsen 2017-11-08 ang Kerstin Kallins
medborgarförslag om införande av ”Tvålärarsystem” i Avesta kommuns skolor
■ Dnr KK 2017-00403 806 Bildningsstyrelsen ang Nya entréavgifter för inträde i
kommunens badhus från och med 8 januari 2018
■ Dnr KK 2017-00404 880 Bildningsstyrelsen ang Bibliotekssamverkan i Dalarna
■ Dnr KK 2017-00405 805 Bildningsstyrelsen ang Avesta kommuns ungdomsledarstipendiat
2017
■ Dnr KK 2017-00152 738 Omsorgsstyrelsen Kvartalsrapport för kvartalet 3/2017 gällande
gynnande beslut enligt kap 4 §1 i socialtjänstlagen som ej verkställts inom 3 månader efter
beslutsdatum samt i fall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits på nytt inom 3
månader.
Omsorgsstyrelsen har inga beslut för kvartal3 år 2017 att rapportera enl ovanstående rubrik
■ Dnr KK 2017-00337 865 Kommunfullmäktiges presidium ang Inbjudan att lämna
konstnärligt förslag vigselbevis
■ Välkommen till Barnrätt i praktiken, inbjudan från Barnombudsmannen
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■ Dnr KK 2017-00372 379 Till berörd kommunal instans ang tillstyrkan av nya
vindkraftsanläggningar
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OMRÖSTNING

OMRÖSTNING

§ 174

§

§

JA

NEJ

AVS

JA

NEJ

AVS

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
------ 2

*) Partipolitiskt obunden fr o m 151028, tidigare (SD)

JUSTERARES SIGN
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Kommunfullmäktige
NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
OMRÖSTNING
§
Ersättare
Helena Mårtens
Fjällman
Johannes Kotschy
Maarit Hessling
Sara Persson
Jerry Harrysson
Christina Kaloinen
Kerstin Floberg
Therese Neff
Roy Uppgård
Charlotta Engström
Carina Gunnarsson
Hans Danielsen
Eva Lidström
Elisabeth Palmkvist
Anders Westman
Paula Söderholm
Namik Abbasov
Stefan Grundberg
Inger Engström
Andes Eriksson
Thomas Hedberg
Lena Abrahamsson
Heidi Sjungargård
Lillebil Lundkvist
Jesper Moberg Nilsson
Eddie Granat

ANTAL
TOTALT ANTAL

JUSTERARES SIGN

Nr
1

Parti
(M)

Närv

JA

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)

X

X

X

X

-----------

X

X

X

X

4
38

24

NEJ

AVS

OMRÖSTNING
§
JA

NEJ

AVS

OMRÖSTNING
§
JA

NEJ

AVS
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