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§ 26

Jerry Harryssons medborgarförslag om
solenergi

Dnr KK 2017-000340 912
Jerry Harryson har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande:
Medborgarförslagsställaren har lämnat in ett förslag om solenergi som ger avkastning utan att
kräva stort underhåll.
Solenergi är energiform med stor potential då flödet från solen är ofantligt. Jorden tar emot 10
000 gånger mer energi i form av solenergi än vad människor använder. Kostnader för solceller
har minskat med 80 % under de senaste 10 åren. I länder som Kina och Indien minskar
nyttjandet av andra energikällor därför att solenergin är betydligt billigare.
Förutsättningar för solceller i Sverige är bättre än man tidigare trott. Sett över året är
solstrålningen i Umeå lika stor som i mellersta Tyskland.
Återbetalningstiden för ett eget solcellssystem är ca 10 år och anläggningarna håller betydligt
längre med litet underhåll. Med kommande elektrifiering av fordonsflottan och smarta elnät
runt hörnet kommer värdet av att producera sin egen el att öka under de närmaste åren.
Det är på tiden att Avesta kommun antar utmaningen att hantera solenergi på ett nytt
kostnadseffektivt och hållbart sätt. Kommunen behöver införa rutinen att alla nya fastigheter
förses med solceller på taken.
Kommunfullmäktige beslutade 23 oktober 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 november 2017 att remittera
medborgarförslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och till Gamla Byn
AB för yttrande.
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Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds yttrande
Bygglovshandläggare Aino Leijon lämnar följande förslag till yttrande:
I SFS (Svensk författningssamling) 2010:900 ”Plan- och bygglag” (PBL) 2 kap. 5 § finns krav
på att bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och
energihushållningen.
Vidare anges i PBL 2 kap. 6 § punkt 4 att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till behovet av
hushållningen med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden.
Enligt PBL 8 kap. 4 § punkt 6 ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är
väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering. För att uppfylla kravet på
energihushållning och värmeisolering i 8 kap. 4 § första stycket 6 plan- och bygglagen ska
enligt SFS 2011:338 ”Plan- och byggförordning” (PBF) 3 kap. 14 §
1. en byggnad ha en mycket hög energiprestanda (nära-nollenergibyggnad) uttryckt som
primärenergi beräknad med en primärenergifaktor per energibärare,
2. en byggnad ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el, och
3. en byggnad vara utrustad med byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre
av en byggnad från omvärlden så att endast en låg mängd värme kan passera igenom.
Boverkets Byggregler (BBR) innehåller föreskrifter och allmänna råd till bland annat plan- och
bygglagen och plan- och byggförordningen. Ett allmänt råd är inte bindande utan endast en
rekommendation till hur man kan uppfylla kraven. I BBR kapitel 9 om energihushållning finns
föreskrifter och allmänna råd till PBF 3 kap. 14 §.
Varken Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen eller Boverkets Byggregler anger hur
kraven energiförsörjning eller energihushållning ska uppfyllas.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd kan därmed i en bygglovsprocess inte ställa
krav på att byggnader ska förses med solceller.
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Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut
- Nämnden beslutar anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Gamla Byn AB:s yttrande
VD Jan Näslund lämnar följande förslag till yttrande:
Bolaget är positivt till att tillföra mer solenergi på byggnader och fastigheter. Dock bör det inte
ske med rutin på samtliga nya byggnader eller fastigheter då det inte alltid är genomförbart av
olika skäl.
Gamla Byn AB har idag som rutin att utvärdera alternativa energikällor vid samtliga
nybyggnationer.
Gamla Byn AB:s beslut
- Att ställa sig bakom förslaget till svar på remissen.

Beredning
- Jerry Harryssons medborgarförslag 16 oktober 2017.
- Kommunfullmäktige 23 oktober 2017 § 156.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017 § 168.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 23 januari 2018 § 25 inkl
tjänsteutlåtande.
- Gamla Byn AB 5 december 2017 § 92 inkl tjänsteutlåtande.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 februari 2018 § 35.
- Kommunstyrelsen 5 mars 2018 §27
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Vid kommunfullmäktiges beredning av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C) och
Henrik Öhrn (MP)bifall till motionen.
Lars Isacsson (S) och Laila Borger (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
motionen är besvarad med hänvisning till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
och Gamla Byn AB:s yttranden.
Efter fastställd proposition beslutar kommunfullmäktige enligt Lars Isacssons (S) och
Laila Borgers (S) förslag

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnds och Gamla Byn AB:s yttranden.

Reservation
Gunilla Berglund (C)reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
___
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§ 27

Gunilla Berglunds (C) motion om byggande på
åkermark

Dnr KK 2017- 00308 913
Gunilla Berglund (C) anför följande:
Avestas befolkning ökar vilket är glädjande. Det kräver dock ökat byggande av bostäder och
också mer mat. Kommunal service och verksamhet behöver också anpassas.
Sverige har idag en mycket låg självförsörjningsgrad av livsmedel. Ca 50 % importeras. Det är
sårbart och ologiskt. Vi kan producera mycket mer och har högre kvalité på våra livsmedel.
Det skulle också ge mer sysselsättning.
Avesta liknar Sverige. Våra åkrar producerar spannmål och potatis, kött och mjölk. Dock ej
för våra hushåll i Avesta med undantag för spannmål och potatis. Grönsaksodlingen är
försumbar trots goda förutsättningar. Vi kan bättre men då gäller det att skydda den åkermark
som finns kvar.
T ex vill vi värna den fina åkermarken i Månsbo. Den är redan naggad i kanten av
bostadsbyggande men det som finns kvar är värdefull åkermark till bl a grönsaker och potatis.
Gunilla Berglunds (C) förslag:
- att Avesta kommun i sin planering tar stor hänsyn till god åkermark och undantar den för
exploatering.
Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 oktober 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
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Tillväxt Avestas yttrande:
Avesta har - som Gunilla Berglund anger - ett stort behov av bostäder utifrån de senare årens
ökande invånarantal. Flera byggprojekt har inletts och några färdigställts. Men behovet är
större än så. I månadsskiftet november – december 2017 stod 2310 personer i kö hos
bostadsbolaget Gamla Byn AB.
I kommunens medborgarundersökning hösten 2017 (SCB) framgår att bostäder borde vara ett
prioriterat område för att öka nöjdheten i kommunen.
I Avestas bostadsförsörjningsprogram (antaget av kommunfullmäktige 2015) har fastställts att
majoriteten av planerad nyproduktion ska förläggas till centralorten där det ges möjlighet till
pendling. Det är också bostäder i de centrala delarna som intresserar personer över 60 år om
de skulle lämna sina villor. Det visar den enkät som Avesta kommun gjorde sommaren 2014.
På frågor kring dessa personers önskade, framtida boende, efterlyste de svarande i huvudsak
2-or och 3:or med uteplats eller stora balkonger samt hiss. Men i deras önskemål ingick också
att bostäderna skulle ligga centralt, nära handel och service. För de personer som önskar att
bygga själva, så finns det småhustomter på kommunal mark att köpa utanför centralorten, i
såväl Horndal, Näs, Hede och By.
Den mark som kommunen idag kan erbjuda intresserade byggherrar för större projekt, är
endast den mark som kommunen själv äger. Avesta har startat ett par markanvisningstävlingar
(hösten 2017 och januari 2018) för att locka exploatörer att bygga i kommunen. Många av de
tomterna – såväl centralt i Avesta som i Krylbo – kommer emellertid inte att kunna täcka
behovet av nya bostäder.
Det i motionen utpekade området Månsbo som börjat bebyggas med egnahem, ligger centralt
mitt emellan Avesta och Skogsbo, och i anslutning till existerande infrastruktur (önskvärt enl.
Bostadsförsörjningsprogrammet från 2015). Kommunens avgiftsfria busstrafik passerar i
ytterkanten av området och det finns i närheten både skola och en nyligen invigd
livsmedelsbutik.
Att bygga nya bostadsområden utan dessa förutsättningar blir kostsamt.
Tillväxt Avestas förslag:
- Motionen är besvarad med kommunkansliets (Tillväxt Avesta) yttrande.
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Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltnings yttrande:
Förvaltningen har som princip inget emot att åkermark bevaras för odling, och då i första
hand helt ekologisk odling.
Förvaltningen anser dock att denna fråga även fortsatt bör hanteras i kommunens
översiktsplan som då ska väga olika allmänna intressen mot varandra och, efter samråd med
bland annat kommuninvånarna, antas av Kommunfullmäktige. Att detta ses som en fråga för
översiktsplanen kommer sig bl.a. av att det i vissa lägen kan krävas att åkermark tas i anspråk
för t.ex. en tätorts möjliga utveckling, men att detta då ska ske enligt den samlade avvägning
som sker i översiktsplanen och arbetet med att ta fram denna.
Kommunens gällande översiktsplan är restriktiv kring ny bebyggelse på många platser med
jordbruksmark, men då kanske främst utifrån höga natur- eller kulturmiljövärden. I den nya
översiktsplan som kommunen nu ska ta fram finns dock möjligheter att även väga in andra
värden, som t.ex. mat- och foderproduktion.
Förvaltningen konstaterar också att lagstiftningen gällande byggande på jordbruksmark är så
restriktiv att det redan idag finns mycket litet utrymme för att ge tillstånd till bebyggelse på
åkermark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jordbruk en näring av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
I ett par senare rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen förefaller dessutom domstolarnas
tolkning av vad som ska betraktas som ”brukningsvärd jordbruksmark” ha vidgats.
Att ytterligare begränsa möjligheterna till att kunna bygga på jordbruksmark kan vara
omotiverat hämmande och kan t.ex. medföra ett ökat tryck på att exploatera skogsmark
istället, vilket kan öppna upp för att även skogar med höga naturvärden får stryka på foten,
när inga andra alternativ står till buds.
Ett lagförslag om att ytterligare inskränka möjligheterna till att exploatera jordbruksmark har
varit på remiss till för ca ett år sedan och just nu verkar det i riksdagen diskuteras ändringar åt
motsatt håll i lagstiftningen. Utifrån detta kan det kanske vara klokt att avvakta vad som sker
med lagstiftningen innan frågan hanteras i kommande ny översiktsplan för kommunen.
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Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut:
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutar att förvaltningens bedömning
enligt ovan ska utgöra nämndens yttrande i ärendet.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 25 september 2017.
- Kommunfullmäktige 26 september 2017 § 140.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 145.
- Byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2018.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 23 januari 2018 § 27.
- Tillväxt Avestas tjänsteskrivelse 18 januari 2018.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 19 februari 2018 § 15.
- Kommunstyrelsen 5 mars 2018 §26
Vid kommunfullmäktiges beredning av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C)bifall till motionen.
Lars Isacsson (S), Laila Borger (S), Lis Linnberg (L), Henrik Öhrn (MP) och
Martti Hopponen (SD) yrkar, enligt kommunstyrelsens förslag, att motionen är besvarad med
hänvisning till Tillväxt Avestas och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
yttranden.
Johan Thomasson (M) yrkar bifall till motionen med hänvisning till Tillväxt
Avestas/kommunkansliets yttrande.
Efter fastställd proposition beslutar kommunfullmäktige enligt Lars Isacssons (S) mfl förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är besvarad med hänvisning till Tillväxt Avestas och Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsnämnds yttranden.
Reservation
Gunilla Berglund (C ), Sara Persson (C)och Karl-Johan Petersson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Gunilla Berglund (C )förslag.
___
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Gunilla Berglunds (C) motion om allas
delaktighet genom införande av
tillgänglighetsbegrepp och skapande av en
tillgänglighetsguide

Dnr KK 2017-000431 913
Gunilla Berglund (C) anför följande i sin motion:
Fulldelaktighet är ett centralt begrepp inom funktionshinderområdet. Delaktighet handlar om
möjligheten för alla oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden,
t ex på arbetsmarknaden, i skolan och i offentliga miljöer.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder är utgångspunkten för
funktionshinderpolitiken och de nationella målen.
För att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället och för att säkerställa
att målen uppfylls även lokalt kan en möjlighet vara att införa "tillgänglighetsbegreppet" i alla
nämnder och styrelser.
Vi värnar allas delaktighet!
Gunilla Berglunds (C) förslag:
- Att i likhet med till exempel miljömål ha tillgänglighetsbegreppet inskrivet, samt att
effekten av detta årligen utvärderas.
- Att skapa en tillgänglighetsguide där platser, servicelokaler, inrättningar mm finns listade
som regelbundet uppdateras.
Kommunfullmäktige beslutade 11 december 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 januari 2018 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
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Kommunkansliets yttrande
Utredare Cecilia Dresch lämnar följande förslag till yttrande:
Avesta kommun hade en tillgänglighetsplan för 2012 -2016. En utredning har tillsats av
koncernledningen för att utarbeta en ny tillgänglighetsplan.
I den föregående tillgänglighetsplanen fanns tillgänglighetsbegreppet definierat. Den tillsatta
utredningen har i uppdrag att utforma en ny tillgänglighetsplan för Avesta kommun. Ansvarig
för utredningen är utredare Cecilia Dresch. Arbetet med den nya tillsynsplanen kommer löpa
under våren och målsättningen är att kunna presentera den nya tillgänglighetsplanen för
politiken under våren 2018. Arbetsgruppen för den nya tillgänglighetsplanen har redan nu lyft
bristen i att den tidigare tillsynsplanen inte efterlevts i tillräckligt hög utsträckning i
kommunen. En del av arbetet med den nya tillgänglighetsplanen kommer därför fokusera på
hur vi säkerställer att den nya planen efterlevs.
Avesta kommun har en tillgänglighetsguide som skapades 2011 och som omfattar ca 50
platser och byggnader i kommunen. Tillgänglighetsguiden finns på Avesta kommuns hemsida
och är inte reviderad efter 2011 av vad som framgår av dokumentet. Arbetsgruppen för den
nya tillgänglighetsplanen har även uppmärksammat att tillgänglighetsguiden inte är
uppdaterad. Arbetsgruppen har för avsikt att i sitt arbete med tillgänglighetsplanen även
undersöka hur tillgänglighetsguiden ska användas och utformas.
Utredarens förslag:
- Anse motionen besvarad med kommunkansliets yttrande
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 8 december 2017.
- Kommunfullmäktige 11 december 2017 § 202.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 januari 2018 § 11.
- Kommunkansliets skrivelse 26 januari 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 februari 2018 § 36.
- Kommunstyrelsen 5 mars 2018 § 28
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§ 28
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Vid kommunfullmäktiges beredning av ärendet yrkar Susanne Berger (S) och
Gunilla Berglund (C),bifall till kommunstyrelsens förslag, att motionen är besvarad med
kommunkansliets yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut:
- Motionen är besvarad med kommunkansliets yttrande.

___
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§ 29

Program för landsbygdsutveckling i Avesta
kommun

Dnr KK 2017- 000448 149
Näringslivsutvecklare Carina Emtebrink lämnar förslag till landsbygdsutvecklingsprogram för
Avesta kommun.
Avesta kommuns landsbygdsutvecklingsprogram beskriver kommunens verksamheter på
landsbygden samt samverkan mellan kommunen och andra aktörer för att säkerställa service
och utveckling. Landsbygdsprogrammets syfte är inte att redovisa åtgärder för de enskilda
byarna eller tätorterna utan programmet fokuserar på områden som är gemensamma för stora
delar av kommunens landsbygd. Innehållet speglar en levande landsbygd inom de områden
som kommunens vision tar upp; dvs avsnitt om ett rikt näringsliv, servicepunkter, boende,
kommunikationer, kulturliv, besöksnäring, lokalt engagemang m.m.
Innehållet har tagits fram tillsammans med utvecklingsgrupper i Södra By, Fors och Horndal,
kommunbygderådet Folkare Landsbygdsforum och LRF´s (Lantbrukarnas Riksförbunds)
kommungrupp samt i diskussion med kommunens Ungdomsråd. De styrkor, svagheter, hot
och möjligheter för landsbygden som då diskuterats har inarbetats i programmet. Ibland har
de skrivits in extra tydligt i programmet genom att det anges vad utvecklingsgrupperna anser
och önskar. Därigenom visar programmet en viljeinriktning inte bara från politiken utan även
till politiken från dem som bor på landsbygden.
Avesta kommuns landsbygdsutvecklingsprogram ska kunna användas i praktisk handling och
ge svar på vanliga frågor, men anger även vid varje avsnitt konkret vart inom kommunen man
kan vända sig.
Landsbygdsutvecklingsprogrammet har presenterats som informationspunkt vid Plan- och
Näringslivsutskottets möte den 8:e jan, varefter de politiska partierna har haft möjlighet att
inkomma med förslag till revideringar. De har dock varit mindre och mer redaktionella och
inte gett upphov till omskrivningar av större karaktär.
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Beredning
- Förslag till nytt program för Landsbygdsutveckling Avesta kommun
- Tjänsteskrivelse angående nytt program för Landsbygdsutveckling Avesta kommun
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 19 februari 2018 § 14.
- Kommunstyrelsen 5 mars 2018 § 25
Vid kommunfullmäktiges beredning av ärendet yrkar Lars Isacsson (S), Ulf Berg (M), Johan
Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C)bifall till kommunstyrelsens förslag att
Landsbygdsutvecklingsprogram för Avesta kommun antas samt att
Landsbygdsutvecklingsprogram för Avesta kommun revideras en gång under varje
mandatperiod.

Kommunfullmäktiges beslut
- Landsbygdsutvecklingsprogram för Avesta kommun antas.
- Landsbygdsutvecklingsprogram för Avesta kommun revideras en gång under varje
mandatperiod.
___
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§ 30

Förvärv av fastigheten Sör Nävde 13:11

Dnr KK 2018-000060 252
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning redovisar förslag till köpekontrakt som har
upprättats avseende köp av fastigheten Sör Nävde 13:11 vid Karlslund. Säljare är Dan
Karlssons dödsbo. Överenskommen köpeskilling är 2 525 000 kronor.
Fastigheten består till största del av skog, ca 20 ha, och är bebyggd med ett bostadshus och
uthus i slitet skick. Fastigheten bedöms som strategiskt värdefull på grund av det stadsnära
läget.
Förvaltning av byggnaderna ska ombesörjas av Avesta Vatten och Avfall AB.
I övrigt hänvisas till bifogat förslag till köpekontrakt.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings förslag:
- Plan- och näringslivsutskottet föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande
förslag till köpekontrakt avseende köp av fastigheten Sör Nävde 13:11 från Dan Karlssons
dödsbo för en köpeskilling av 2 525 000 kr.

Avesta Vatten och Avfall AB har behandlat ärendet och de ser flera användningsområden för
fastigheten i det pågående arbetet med sluttäckning av Karlslunds deponi.
Fastigheten ligger granne med Karlslunds deponi samt kommunens fastighet Ingevallsbo 5:11.
Ett förvärv av fastigheten Sör Nävde 13:11 skulle innebära många fördelar i samband med
sluttäckningsarbetet av deponin och byggandet av lakvattendammar. Befintlig byggnad skulle
kunna användas som platskontor. Övriga ytor på fastigheten skulle kunna användas för lagring
och mottagning av massor och övrigt material till sluttäckningen.
Avesta Vatten och Avfall AB har även för avsikt att utreda om fastigheten skulle kunna vara
en alternativ plats för etablering av den permanenta återvinningscentralen.
Avesta Vatten och Avfall AB:s beslut:
- Att föreslå kommunfullmäktige att Avesta kommuns köp av fastigheten Sör Nävde 13:11 i
Avesta kommun fullföljs.
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Beredning
- Avesta Vatten och Avfall AB 21 februari 2018 § 10 inkl tjänsteskrivelse.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 2 mars 2018.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 5 mars 2018 § 17.
- Kommunstyrelsen 5 mars 2018 § 29

Vid kommunfullmäktiges beredning av ärendet yrkar Patrik Sundin(S)bifall till
kommunstyrelsens förslag att köpekontrakt avseende köp av fastigheten Sör Nävde 13:11 från
Dan Karlssons dödsbo för en köpeskilling av 2 525 000 kr godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut
- Köpekontrakt avseende köp av fastigheten Sör Nävde 13:11 från Dan Karlssons dödsbo
för en köpeskilling av 2 525 000 kr godkänns.

___
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§ 31

Fyllnadsval efter Katarina Andersson (M)
t o m 2018

Dnr KK 2018- 000002 102
Katarina Andersson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i omsorgsstyrelsen.
Fyllnadsval behöver därför förrättas.
Beredning
- Katarina Anderssons (M) avsägelse 29 december 2017.
- Kommunfullmäktiges valberedning 5 februari § 3.
- Kommunfullmäktiges valberedning 19 mars § ?
Kommunfullmäktiges beslut
- Rolf Rickmo (M)utses till ledamot i omsorgsstyrelsen tom 2018 efter Katarina Andersson
(M)
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§ 32

Fyllnadsval efter Isa-Susanne Kenving (V)
t o m 2018

Dnr KK 2018- 000016 102
Isa-Susanne Kenving (V)har avsagt sig uppdraget som ledamot i bildningsstyrelsen.
Fyllnadsval behöver därför förrättas.
Beredning
- Isa-Susanne Kenving (V)s (M) avsägelse
- Kommunfullmäktiges valberedning 19 mars 2018 §5

Kommunfullmäktiges beslut
- Tomas Hedberg (V)utses till ledamot i bildningsstyrelsen tom 2018 efter Isa-Susanne
Kenving (V)

___
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§ 33

Redovisning av delegationsbeslut

Dnr KK 2018- 000018 002
Kommunfullmäktige delges kommunfullmäktiges ordförandes delegationsbeslut.
- Kf 01/18: Representationsformer vid utländskt besök under v5.
Delegationsprotokollet bilägges protokollet

___
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§ 34

Remiss- JohanThomassons (M) motion
angående sms- avisering

Dnr KK 2018- 000036 913
Johan Thomasson (M)anför följande i sin motion:
Sedan en tid tillbaka erbjuder Dala Vatten och Avfall AB sina kunder en sms-avisering om
planerad slamtömning samt en kvittens när tömningen är genomförd.
Med anledning av att sittande majoritet (S+Mp+V) infört en extra avgift till fastighetsägare
med säkra brunnslock, det vill säga tunga betonglock samt även en avgift för längre
slangdragning borde Avesta Vatten AB erbjuda ett liknande sätt att avisera sin ankomst på så
att fastighetsägaren har möjlighet att lyfta av brunnslock samt vara behjälplig med
slangdragning vid behov.
Motionären yrkar :
Liknande aviseringssätt genomförs i Avesta Kommun.
Beredning
- Johan Thomassons (M) motion angående sms- avisering 8 februari 2018
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning
___
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§ 35

Överlämnas- Mats Broströms medborgarförslag
om latriner och bänkar vid gång- och cykelväg
från Myggbo till stallet Lerbäcken

Dnr KK 2018-000045 912
Mats Broström anför följande i sitt medborgarförslag:
Vi är ett gäng hundägare & fågelskådare, som gärna vill ha latriner och 3 st bänkar, placeras
enl, skiss.
Det finns mycket vilt + fåglar så småningom om kommer det att finnas en info tavla om
fåglar vid matningen.
Beredning
- Mats Broströms medborgarförslag om latriner och bänkar vid gång- och cykelväg från
Myggbo till stallet Lerbäcken 12 februari 2018
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut

___
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§ 36

Överlämnas- Jan- Erik Granbergs
medborgarförslag Hundpark på Gamla Karlbo IP

Dnr KK 2018- 000048 912
Jan- Erik Granberg anför följande i sitt medborgarförslag:
Lämnar härmed förslag igen, angående att göra gamla Karlbo IP till en hundpark.
Planen används inte till något, förutom att dumpa snö?!
Vi är många som önskar att det blir en plats där både djur och människor kan mötas, att sätta
staket runt parken skulle gynna många, dels vi som är där med våra hundar och dem som går
bredvid på cykel/gångabanan.
Ett staket skulle göra så att det blir bättre då hundarna kan springa lösa och leka och
motionera.
Annars är det lätt att hunden springer ut till förbipasserande eller att en förbipasserande hund
springer in på planen.
Vi har där nu:
Bänk och bord
Det finns skugga för hundarna
Det finns en kyl nedgrävd att använda till kall dryck till både djur och människor
Vi har alltid en dunk med vatten och en skål till hunden där
Platsen ligger avsides, så den stör ingen.
Ett regnskydd kan byggas av oss själva om det skulle vara så, ska finnas, men det gör det inte i
Avesta?
Jag och många med mig ber er att tänka om det förra beslutet, att få ett ställe att vara på för
både djur och människor.
Är själv där dagligen, och både min hund och jag har fått nya vänner.
Det blir en social mötesplats på många sätt.
Beredning
- Jan- Erik Granbergs medborgarförslag Hundpark på Gamla Karlbo IP 15 februari 2018
Vid kommunfullmäktiges sammanträde utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut
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§ 37

Sida 24

Remiss - Nerina Bersáns medborgarförslag om
kolonilotter i Skogsbo

Dnr KK 2018-000083
Nerina Bersán anför följande i sitt medborgarförslag:
Det har tidigare inkommit förslag angående kolonilotter i Avesta och då med tillhörande
kolonistuga, men runt detta har det blivit väldigt tyst. Vill därför lyfta frågan igen och hoppas
på att politikerna i Avesta inser hur stor och stark önskan kring detta är. Min önskan och mitt
förslag är att tillgodose oss kommuninvånare boende i Skogsbo utan tillgång till trädgård och
tillfredställande balkong en möjlighet till ett lättillgängligt uterum som berikar och ger
möjlighet till visst självhushåll och odling.
Medborgarförslagsställaren är personligen boende i hyreshus i Skogsbo. Försökte entusiastiskt
att ha en kolonilott vid Jämtbovägen vilket inte alls var lätt. Kolonilotterna där är i jord som är
hemsk pga ogräs och blöta samt att lotterna bevisligen inte får vara ifred för förbipasserande
och andra som helt sonika stjäl från lotterna, samt att den låga nivån på hyran och det
insynskyddade läget i kombination med kunskapsnivån för hur man sköter odlingarna och sitt
ligger på en så pass ojämn nivå.
Varför kolonilotter?
Medborgarförslagsställaren är född -64, en generation på väg ut ur hus och in i lägenhet. Med
god hälsa och hög aktivitetsnivå. Att påta i jorden är både motion och hälsa för både kropp
och knopp. Att upprätta en plats där generationer och kulturella och sociala skillnader möts är
bland det mest berikande man kan få uppleva som människan. Ett koloniområde borde vara
rena investeringen inom vård och omsorg. Varför inte kombinera med ett klubbhus som
föreningen kan hyra ut? Hålla aktiviteter/kurser för olika åldrar kunskapsnivåer. Någon för
Södra Dalarnas Trädgårdsförening? Mulle? Scouterna? Här torde finnas stor potential till
möjligheter.
Förslag på utförande och utseende
Man behöver inte överdriva och göra för stora lotter utan en realistisk bit på ca 50-60kvm
med en friggebod på 10- 12kvm med plattad front som en minialtan, och staket runt om varje
lott. Då får man plats med god odling, skötselverktyg samt bord o stolar som man lätt kan ta
in och ut och låsa om. Området skall drivas av en förening i samverkan med kommunen, där
man hyr sin lott på 1-3års basis, med en större men rimlig deposition inträdesvis. För att
trycka på seriositet och ansvar.
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Förslag på lokalisering/plats
Då de flesta hyreshus i Skogsbo ligger i närheten av Åsgårdsvägen är ett förslag på åkern i
Månsbo om inte förslaget om hyreshus kommer till skott. Och då angränsande delen mot
KulturGaraget. Det är nära busshållplats, gång och cykelbana både norr/södergående riktning.
Området ligger även nära Gamla Byn som inte heller har egna uterum. Placeringen skulle även
utgöra en pärla i staden rent estetiskt sett och höja affektionsvärdet för boende här.
Till Månsbo kan alla ta sig och det är nära Åsgårdsvägen. Mitt förslag är även att öppna för
cykel och gång på innerspåret intill riksväg 70 som löper längs med riksväg 70 från viadukten
vid elljusspåret mot Rembo i norr och södergående mot KulturGaraget. Då slipper man
gå/cykla utmed vägen och den eländiga korsningen vid nya Hemköp. Jag är övertygad om att
ett sådant koloniområde skulle utgöra en fin och intressant vy för passerande i Månsbobacke,
även för passerande uppe på riksvägen kommande norrifrån och höja intresset för
hitflyttande.
Beredning
- Nerina Bersáns medborgarförslag om kolonilotter i Skogsbo 12 mars 2018
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 38

Remiss- Henrik Öhrns (MP) motion och Lillebill
Lundkvists (MP)och Gert Lundkvists (MP)
medborgarförslag om bättre beredskap inför en
krissituation

Dnr KK 2018- 000075 913
Henrik Öhrns ,Lillebill Lundkvists och Gert Lundkvists Miljöpartiet de gröna anför följande i
sin motion/medborgarförslag:
Senaste halvåret har det diskuterats och informerats mycket om vår beredskap att klara en
längre eller kortare fysisk krissituation, så som ett längre strömavbrott eller i värsta fall en
militär beredskapssituation.
Samtidigt informeras om nya hårdare krav vad gäller vedeldade spisar, krav som i praktiken
gör det omöjligt för en enskild medborgare att installera en reservvärmekälla (att också laga
mat på) vid nybyggnation.
Vedspis/kamin som värmekälla torde vara bättre alternativ än spritkök när man inte har
elektricitet?
Vi föreslår därför att kommunen verkar för en bättre beredskap på så sätt att man stimulerar
inrättande av reservsystem för uppvärmning o matlagning vid all nybyggnation av privata och
kommunala bostäder, såväl enfamiljs–som flerfamiljshus. Det kan ske t.ex. genom rabatt på
bygglovskostnaden och/eller dispens för spisarna.
Beredning
- Henrik Öhrns (MP) motion och Lillebill Lundkvists (MP)och Gert Lundkvists (MP)
medborgarförslag om bättre beredskap inför en krissituation 9 mars 2018
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas motionen/medborgarförslaget
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen/medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 39

Remiss- Anneli Karlssons (KL) motion om
arbets- och befattningsbeskrivning för
oppositionsrådet i Avesta

Dnr KK 2018- 000083 913
Anneli Karlsson (KL) anför följande i sin motion:
Om man läser andra kommuners definition av ett oppositionsråds arbets och
befattningsbeskrivning så framgår det tydligt att Oppositionsrådets arbetsuppgift är att
företräda oppositionen i olika sammanhang samt att ta emot, vidarebefordra och förankra
information till samtliga oppositionspartierna.
Ett oppositionsråd skall alltså garantera samtliga partier i den politiska oppositionens insyn
och goda arbetsmöjligheter, således företräder denne inte bara sitt eget parti utan samtliga
oppositionspartier i sin roll som oppositionsråd.
Politik är tidskrävande, det är ingen nyhet och för demokratins skull är det viktigt att samtliga
partier i oppositionen ges lika förutsättningar till att vara uppdaterad om vad som sker i den
dagliga verksamheten samt så fort som möjligt informeras när det uppstår problem.
Något som Kommunlistan ansett varit svårt under mandatperioden har varit just
oppositionsrådets brist av information till samtliga partier i opposition.
Kommunlistan har trots upprepade påstötningar inte fått varit delaktiga i några möten eller
fått adekvat information vare sig muntligt eller via mail.
Frågor kring oppositionsrådets arbets och befattningsbeskrivning har därför, såväl verbalt som
via mail, vid flertalet tillfällen blivit efterfrågat.
Svaret vi fått är att det inte finns någon arbetsbeskrivning. Det enda som finns är ett gammalt
beslut från 90-talet som säger att ett oppositionsråd ska inrättas.
Det protokollet förvaras i arkivet och har av oss blivit efterfrågat utifall att en beskrivning
funnits i den. Men något protokoll har inte blivit tillsänt oss.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Sekretariatet

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

2018-03-19

Kommunfullmäktige

§ 39

Sida 28

(forts)

Att inte inkludera samtliga partier i opposition i det demokratiska arbetet skapar enligt vår
mening en demokratisk obalans som är oförenlig med det demokratiska uppdrag man som
folkvald förväntas göra.
Oppositionsrådet är avlönad av medborgarna, dvs. väljarna, därför bör hens uppdrag följas åt
av en arbets och befattningsbeskrivning.
Mot bakgrund av detta kräver därför Kommunlistan:
- Att en arbets och befattningsbeskrivning av vad ett oppositionsråd förväntas göra
omedelbart tas fram.
- Att det i arbets och befattningsbeskrivningen säkerställs att och hur samtliga partier i
opposition delges samma information.
- Att det skapas redovisningsrutiner där medborgarna, dvs. väljarna kan känna sig säkra att
deras parti genom oppositionsrådet fått ta del av berättigad information för att kunna utöva
sitt demokratiska uppdrag till fullo.

Beredning
- Anneli Karlssons (KL) motion om arbets och befattningsbeskrivning för oppositionsrådet i
Avesta 12 mars 2018
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 40

Sida 29

Remiss- Motion från Gunilla Berglund (C) och
Sara Persson (C) om breddad rekrytering till
högskola och universitet

DnrKK 2018- 000089 913
Gunilla Berglund (C) och Sara Persson (C) anför i sin motion:
Drygt en fjärdedel av befolkningen i Sverige är högutbildad. De högutbildade bor oftast i
storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst
utbildningsnivå ligger i Stockholms län. Bruks- och industriorter tenderar historiskt att ha lägre
utbildningsnivå. Andelen högutbildade i Avesta är 13,68 %. I Falun är motsvarande siffra
27,85 % (SCB 2016).
Akademikerbarn studerar i högre utsträckning på högskolan. Det är vanligare att studenter
från de övre sociala skikten väljer läkar-, jurist- och civilingenjörsutbildningarna. Bland de
studerande på civilingenjörs- och juristutbildningarna är en minoritet från arbetarhem, och på
läkarutbildningen ännu färre. På socionomutbildningen är motsvarande siffra runt en
tredjedel.
Kommuner med låg utbildningsnivå fortsätter ha en låg utbildningsnivå. Barn som inte möter
högutbildade i sin vardag får ett längre steg till att tänka sig egna högre studier
En studieförberedande gymnasieutbildning är nästan tre gånger så vanlig bland ungdomar från
högre tjänstemannahem än bland ungdomar från arbetarhem. Förutsättningarna för
högskolestudier grundläggs alltså redan genom valet till gymnasieskolan.
Högskolorna presenterar sig för gymnasiets elever, men om man möter högskolan först vid
slutet av gymnasiet så blir det ett stort steg att tänka sig själv som högskolestudent. Barn från
studieovana hem behöver möta högskolan redan under grundskoleåren.
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§ 40

(forts)

Projekt på olika orter i Sverige, har riktats till elever redan i mellanstadieåldrarna.
I Örebro finns projektet Linje 14 – ett samarbete mellan kommunen och Örebro universitet
med syfte att få unga från stadsdelen Vivalla att välja universitetsstudier.
Likaså finns ett initiativ vid Malmö högskola för att försöka ändra snedrekryteringen till
landets högskolor och universitet och få fler barn till föräldrar utan högskoleutbildning att
plugga vidare.
Det är en demokratifråga att se till att alla grupper i samhället ser högre studier som ett
alternativ.
Vi föreslår att
Avesta kommun arbetar för att bredda och öka rekryteringen till högre studier
Utreda om det är möjligt att starta liknande projekt i Avesta kommun
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas motionen.
Beredning
- Motion från Gunilla Berglund (C) och Sara Persson (C) om breddad rekrytering till
högskola och universitet 16 mars 2018

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 41

Remiss- Johan Thomassons (M) motion om
visselblåsare i Avesta kommun

Dnr KK 2018- 000091 913
Motionären anför följande:
En visselblåsare är en person som uppmärksammar missförhållanden i en organisation.
Det är viktigt att Avesta Kommun som organisation uppmuntrar sina anställda att anmäla
eventuella missförhållanden. Tyvärr är det generellt sett allt för vanligt att de som anmäler
istället själva råkar ut för repressalier från arbetsgivaren eller att man blir utfryst på den
arbetsplats man jobbar på. Det är därför av största vikt att en visselblåsare som anmäler vet att
man kan vara anonym.
Det är av stor vikt att ett visselblåsarsystem är kopplat till en extern kanal och inte ingår i den
vanliga hanteringen av ärenden. Det finns företag som tillhandahåller professionella lösningar
inom området.
Ett visselblåsarsystem skulle innebära att medarbetarnas synpunkter tas på större allvar, samt
att ett enhetligt system kommer att innebära att såväl uppföljning och handläggning kan
förbättras.
När systemet är på plats krävs att arbetsgivaren genomför informationsinsatser så att det blir
väl känt av alla arbetstagare i kommunen.
Motionären Johan Thomasson (M)oppositionsråd yrkar att:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett visselblåsarsystem i Avesta Kommun.
Beredning
- Johan Thomassons (M) motion om visselblåsare i Avesta kommun
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 42

Sida 32

Fråga- Ulf Bergs (M) till kommunstyrelsens
ordförande Lars Isacsson (S) om kvällsavgången
med Tåg i Bergslagen från Stockholm

Dnr KK 2018- 000086 915
Ulf Berg (M) har inlämnat fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) om
kvällsavgången med tåg i Bergslagen från Stockholm
Beredning
- Ulf Bergs (M) fråga 15 mars 2018.
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet utdelas frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan får ställas av Ulf Berg(M) och besvaras av Lars Isacsson (S).
”Det finns en utredning som visar att Avesta är en vinnare om tågtrafiken till och från
Stockholm utvecklas. Även om utredningen har kommit med förnuftiga synpunkten på att i så
fall bör stoppet vara vid Avesta Central.
Det har funnits en politisk vilja att det ska finnas en senare avgång från huvudstaden vardagar
än den SJ erbjuder. Det finns idag inget undertecknat avtal och det finns därför en dialog om
turen ska vara kvar.
Anser kommunstyrelsens ordförande att kvällsavgången med Tåg i Bergslagen från Stockholm
ska finnas kvar även om Avesta kommun behöver tillskjuta pengar på det sätt som gjorts
tidigare?”
Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) redovisar följande i sitt svar:
” Det är viktigt med långsiktighet i frågan. Frågan om tåg ska även ”bakas” in i den nya
regionens uppdrag. Avesta kommun kommer fortsätta lägga 100 tkr som det tidigare gjorts.”
Svaret medför inlägg av Ulf Berg (M).
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§ 43

Fråga- Curt-Åke Larsson (KD) till ordförande i
omsorgsstyrelsen Susanne Berger (S) om vad
som händer med ensamkommande ungdomar
och personalen när Hedegården läggs ner i
sommar

Dnr KK 2018-000087 915
Curt-Åke Larsson (KD) ) har inlämnat fråga till Susanne Berger (S) omsorgsstyrelsens
ordförande om vad som händer med ensamkommande ungdomar och personalen när
Hedegården läggs ner i sommar
Beredning
- Curt-Åke Larsson (KD) fråga 16 mars 2018
Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan får ställas av Curt-Åke Larsson ( KDM) och besvaras av Susanne Berger (S).
” Hur har ensamkommande ungdomar i Hedegården placerats eller ska placeras i väntan på att
Hedegården läggs ner i sommar?
Har all personal erbjudits nya jobb?”
Omsorgsstyrelsens ordförande Susanne Berger (S) redovisar följande i sitt svar:
”För ungdomarna som bor på Hedegården är det familjehem som gäller för de flesta. Idag finns
det en planering för alla utom en.
Några av ungdomarna har flyttat och återförenats med föräldrar.
Omsorgsförvaltningen arbetar med omplaceringsprocessen av personal efter gängse regelverk
och eventuell turordningskrets. I dagsläget har några valt att säga upp sig för att gå till annat
arbete, några har blivit erbjuden annan tjänst i kommunen och för resterande pågår arbetet med
att försöka hitta lösningar.”
Svaret medför inlägg av Curt-Åke Larsson (KD).
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§ 44

Fråga- Curt-Åke Larsson (KD) till ordförande i
Gamla Byn AB Laila Borger (S) om vad som
händer med fastigheterna Hedegården och
Hackspettsbacken när verksamheten läggs ner
och vilka kostnader som finns när de står tomma

Dnr KK 2018-000088 915
Curt-Åke Larsson (KD) ) har inlämnat fråga till ordförande i Gamla Byn AB
Laila Borger (S)om vad som händer med fastigheterna Hedegården och Hackspettsbacken när
verksamheten läggs ner och vilka kostnader som finns när de står tomma.
Beredning
- Curt-Åke Larsson (KD) fråga 16 mars 2018
Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan får ställas av Curt-Åke Larsson ( KDM) och besvaras av Laila Borger (S).
Vad kommer att hända med Hedegården i sommar när all verksamhet läggs ner? Vad
kommer att hända med Hedegården i sommar när all verksamhet läggs ner?
Vad händer med modulbyggnaden Hackspettsbacken där verksamheten, med
ensamkommande, redan avslutats sedan snart ett halvår?
Vilka kostnader finns kring dessa fastigheter när de står tomma?
Ordförande i Gamla Byn AB Laila Borger (S) redovisar följande i sitt svar:
Hyresavtalet för Hedegården är ännu ej uppsagt. Avtalet går ut 2019-12-31.
Modulerna ägs inte av Gamla Byn AB. Endast ett markavtal för placeringen av modulerna
finns vilket ännu ej är uppsagt. Avtalet går ut 2019-04-30
Svaret medför inlägg av Curt-Åke Larsson (KD).
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§ 45

Delgivningar

- Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/


Kommunfullmäktiges protokoll 5 februari 2018

- Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/kommande-sammantraden/kallelser/ samt i pärm vid
sammanträdet.
Kommunfullmäktiges presidium protokoll 2017-12 20
■ Dnr KK 2018-000047 141
Folkare Landsbygdsforums protokoll 7 februari 2018.
Dnr KK 2016- 000356 913
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till Västmanland- Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd om möjligheter till forskningsprojekt kring enskilda avlopp samt en
kunskapssammanställning på området.
Dnr KK 2017- 000326 912
Allan Norgrens medborgarförslag om laxtrappor i Avesta området och hela Dalälven
Dnr KK 2017- 000152 758
Avesta kommuns omsorgsförvaltnings kvartalsrapport till omsorgsstyrelsen och
kommunfullmäktige gällande gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1§ SoL samt
gynnande beslut enligt LSS(SFS 2008:77- 79) som ej verkställts inom 3 månader efter
beslutsdatum samt i de fall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits inom 3
månader.
Dnr KK 2018- 000063 007
Kommunrevisionen/KPMGs granskning av ”Mest sjuka äldre- samgranskning Dalarna”
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Lars Isacsson
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Maria Andersson
Karin Perers
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Anita Tärneborg
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Kirsti Andersson
Karl-Johan Petersson
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Henrik Hästbacka
Blerta Krenzi
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Rolf Rickmo**)
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Mia Bergkvist
Henrik Öhrn
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Lars Levahn
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