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Kommunrevisionen informerar

Mats Myrén, ordförande i kommunrevisionen anför följande:
I vår revisionsplan har vi bland annat fokuserat på Säkerhet och Trygghet. I onsdags
avslutningsintervjuade vi Max Rupla. Han har under ett och ett halvt år varit kommunens
säkerhetssamordnare. Och gjort ett mycket bra jobb. Som, dess värre för oss men bra för
Max, även uppmärksammats av andra arbetsgivare. En slutsats vi revisorer drog, beträffande
säkerhet och trygghet i kommunen, var att ”hellre göra stora insatser nu - än lite nu och
mycket sen”.
Vi kommer under tiden framöver, att granska huruvida våra, dvs kommunens egna insatser
och samverkan med andra aktörer, kan anses tillräckliga för att säkra Avestabornas trygghet.
Och till er som sitter här och har det yttersta ansvaret i detta avseende, kommer vi att
rapportera våra iakttagelser.
Förhoppningsvis enligt den nya modell vi föreslagit fullmäktiges presidium att tillämpa. Den
innebär att när vår rapport är färdig så går den direkt till er, kommunfullmäktige, som sätter
den på dagordningen. Ni beslutar om hur den ska hanteras, sannolikt begär ni svar inom viss
tid från dem som granskats (ungefär så som ni hanterar motioner).
När svaret kommit tas rapporten upp igen i fullmäktige. Nu sker föredragning och eventuell
debatt. Ni, fullmäktige, beslutar om ni är nöjda med svaret eller om ytterligare åtgärder ska
vidtagas. Efter en bestämd tid följer fullmäktige upp rapporten och dess åtgärder.
Med ett sådant upplägg så får kommunrevisionens granskningar bättre möjlighet att fungera
som de demokratiska kontroller de är avsedda att utgöra. Och ni får, under året, löpande
information och underlag för ert slutliga ställningstagande till revisionsberättelsen.
Vi har hämtat modellen från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Östergötland där
den med framgång används och ser fram emot det nya presidiets handläggning av frågan.
I avvaktan på en eventuell nyordning rekommenderar vi er att studera vår senaste
granskningsrapport, som ni fått för kännedom. Den handlar om hur Kommunstyrelsen och
personalavdelningen sköter sig, när det gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintlig personal.
Läs den!
___
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§ 123

Nerina Bersáns medborgarförslag om
kolonilotter i Skogsbo

Dnr KK 2018-000348 912
Medborgarförslaget
Nerina Bersán har lämnat in ett medborgarförslag där hon anför att det tidigare har inkommit
förslag angående kolonilotter i Avesta och då med tillhörande kolonistuga, men runt detta har
det blivit väldigt tyst. Hon vill därför lyfta frågan igen och hoppas på att politikerna i Avesta
inser hur stor och stark önskan kring detta är. Medborgarförslagsställarens önskan och förslag
är att tillgodose 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. Förslagsställaren
försökte entusiastiskt att ha en kolonilott vid Jämtbovägen vilket inte alls var lätt.
Kolonilotterna där är i jord som är hemsk på grund av ogräs och blöta samt att lotterna
bevisligen inte får vara ifred för förbipasserande och andra som helt sonika stjäl från lotterna.
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 1964, 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 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 människa. 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? Något 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 50-60 kvm
med en friggebod på 10- 12 kvm 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 1-3 års basis, med en större men rimlig deposition inträdesvis. För att
trycka på seriositet och ansvar.
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§ 123 (forts)
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. Förslaget är även att öppna för cykel
och gång på innerspåret intill riksväg 70 som löper längs med vägen 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. Förslagsställaren 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.
Yttrande från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Att tillskapa odlingslotter i det föreslagna området ser nämnden som positivt, inte minst som
ett sätt att upprätthålla brukandet av en del av marken i samband med eventuell mer
byggnation i området. Detta har då funnits med i tankarna inför det planarbete som nu precis
ska intensifieras. Med hänsyn till att det öppna odlingslandskapet på platsen är en del i
värdebeskrivningen av det riksintresseområde för kulturmiljövård som området ingår i har
dock nämnden i första hand inte sett att byggnader, annat än mycket små förråd, ska tillåtas i
ett sådant odlingsområde. I synnerhet om det förläggs i den östra delen, som ligger närmast
Månsbo gård. Om byggnader tillåts kommer de dock inte att vara bygglovsfria, inom ramen
för friggebodsreglerna, eftersom de reglerna är kopplade till att byggnader placeras i anslutning
till en- eller tvåbostadshus.
I det arbete med ett planprogram för Månsbo gärde, som nu inletts, kommer denna fråga att
tas med och vägas mot övriga intressen för området i samband med tänkt exploatering. Alla
olika intressen och förslag i detta planarbete kommer även att stämmas av med såväl direkt
berörda som allmänheten i olika dialogformer.
I det fall exploatering av Månsbo gärde inte skulle bli av, kan ändå tankarna på odlingslotter i
området vara ett bra boendekomplement på denna bördiga mark intill tätorten.
Om odlingslotter ska möjliggöras i området ska dessa skötas och administreras helt och hållet
genom en förening bildad för ändamålet.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
V-Dala miljö & bygg
Medborgarförslagsställaren

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 6

2018-09-24

Kommunfullmäktige

§ 123 (forts)
Om odlingslotter ska tillåtas eller inte i området och i vilken utformning sådana i sådant fall
bör ha, anser nämnden vara en fråga att utreda i kommande planarbete. Om en exploatering
inte blir av har då frågan sannolikt ändå utretts så väl att den kan hanteras som ett eget projekt
med stöd av de analyser som utförts.
Nämnden anser därmed ärendet vara besvarat.
Beredning
- Nerina Bersáns medborgarförslag 12 mars 2018.
- Kommunfullmäktige 19 mars 2018 § 37.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2018, § 54.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 26 juni 2018, § 75.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 105.
- Kommunstyrelsen 10 september 2018, § 118.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget är besvarat.

___
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§ 124

Försäljning av fastigheten Månsbo 1:42 samt ett
område av Månsbo 1:8

Dnr. KK 2018-000223 253
Förslag till köpekontrakt har upprättats avseende försäljning av fastigheten Månsbo 1:42 samt ett
område av Månsbo 1:8 vid Månsbobacken/Högbostigen. Köpare är Pontus Björklin FAB.
Tomten säljs för uppförande av en obemannad bensinanläggning samt verksamhet för
restaurangändamål. Köpeskillingen är 1 065 000 kr.
Tomtens areal är cirka 11 500 m². Fastighetsbildning pågår hos Lantmäteriet.
I övrigt hänvisas till bifogat förslag till köpekontrakt.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 13 augusti 2018
med bifogat köpekontrakt.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 27 augusti 2018, § 59.
- Kommunstyrelsen 10 september 2018, § 116.
Kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Månsbo 1:42 samt ett
område av Månsbo 1:8 till Pontus Björklin FAB för en köpeskilling av 1 065 000 kronor
godkänns.
___
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§ 125

Försäljning av bostadstomten Dalern 1

Dnr. KK 2018-000234 253
Förslag till köpekontrakt har upprättats avseende försäljning av bostadstomten Dalern 1 vid
Dalergränd i Avesta. Köpare är Håppfullt Boende Dalarna AB. Köpeskillingen är 1 000 000 kr.
Tomtarealen är 3 492 m².
Fastigheten säljs för uppförande av bostadslägenheter. Enligt gällande detaljplan kan sex stycken
kedjehus byggas i en våning.
I övrigt hänvisas till bifogat förslag till köpekontrakt.
Beredning
- Tjänsteskrivelse inklusive förslag till köpekontrakt från Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning 27 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 27 augusti 2018, § 60.
- Kommunstyrelsen 10 september 2018, § 117.
Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisat köpekontrakt avseende försäljning av bostadstomten Dalern 1 till Håppfullt
Boende Dalarna AB för en köpeskilling av 1 000 000 kr godkänns.
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Johan Thomassons (M) motion angående smsavisering

Dnr. KK 2018-000036 913
Motionen
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.
Yttrande från Avesta Vatten och Avfall AB
Johan Thomasson har förslagit att ett liknande aviseringssätt som Dala Vatten och Avfall AB
erbjuder innan slamtömning ska införas i Avesta Vatten och Avfall. Det huvudsakliga syftet
skulle då vara att fastighetsägaren skulle ha möjlighet att lyfta av brunnslock samt vara
behjälplig vid slangdragning.
Det system som Dala Vatten och Avfall använder sig av är EDP-mobile och det fungerar så
att kunden några veckor innan slamtömning får ett sms med information om att slamtömning
kommer att ske under en tidsintervall på två till fyra veckor. Efter slamtömning får kunden en
kvittens att den skett. I princip kan man säga att det fungerar på samma sätt som det system
som Avesta Vatten har i dag. Det som skiljer sig åt är att Avesta Vatten skickar ut ett brev till
kunden med samma information, samt lämnar ett vykort efter att slamtömning skett.
Avesta Vatten ställer sig positiva till att utreda motionärens förslag. En sådan utredning bör
omfatta vilka system som finns på marknaden samt vilken servicenivå som respektive system
kan erbjuda. Utredningen bör även omfatta investerings- och driftkostnaden för ett sådant
system samt en payofftid som bör ställas mot kostnaden för nuvarande system. I ett senare
beslutsunderlag bör även vägas in vad en förbättrad servicenivå bör kosta.
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Avesta Vatten anser att den fråga som motionen behandlar är en operativ fråga i bolaget som
inte ska regleras genom ägardirektiv. Motionsställaren ingår i bolagets styrelse och har där
möjlighet att ta upp förslag på förändringar och förbättringar till bolagets ledning. Det är
ledningen som avgör prioriteringen mellan utredningar utifrån bolagets resurser och externa
förhållanden i kommunen som påverkar bolagets verksamhet.
Avesta Vatten och Avfall AB anser att förslaget i motionen är bra under förutsättning att det
förbättrar servicen till kunderna och är kostnadseffektivt för verksamheten. Det är upp till
bolagets ledning att utreda frågan och besluta om ett sådant system ska införas.
Motionen anses vara besvarad.
Beredning
- Johan Thomassons (M) motion angående sms-avisering 8 februari 2018.
- Kommunfullmäktige 19 mars 2018 § 34.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2018, § 53.
- Avesta Vatten och Avfall AB 13 juni 2018, § 18.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 107.
- Kommunstyrelsen 10 september 2018, § 119.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde tackar Johan Thomasson (M) för svaret och yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är besvarad.

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

Dnr. KK 2018-000083 913
Motionen
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 Kommunlistan 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.
Att inte inkludera samtliga partier i opposition i det demokratiska arbetet skapar enligt
Kommunlistans mening en demokratisk obalans som är oförenlig med det demokratiska
uppdrag man som folkvald förväntas göra.
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Oppositionsrådet är avlönat av medborgarna, d v s 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, det vill säga 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.
Kommunkansliets yttrande
Kommunsekreterare Anders Kilström har yttrat sig över motionen och anför följande:
Kommunallagens fjärde kapitel handlar om de förtroendevalda. I andra paragrafen stadgas att
”Den som inom kommunen eller landstinget fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd,
oppositionsråd eller annan benämning som fullmäktige bestämmer”.
Det är inte ovanligt att det i kommuner finns en eller flera företrädare för oppositionen
(oppositionsråd). Det finns dock inget i kommunallagen som reglerar vad ett oppositionsråd,
eller för den delen kommunalråd, ska ha för arbetsuppgifter.
I samband med revideringen av kommunallagen från år 2018 har det tagits in en bestämmelse
att kommunstyrelsen i en instruktion ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under
styrelsen och vilka övriga uppgifter direktören ska ha. Något liknande finns alltså inte för
kommunal- eller oppositionsråd.
För att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin i Avesta kommun utgår ett
partistöd baserat på det antal mandat som respektive parti har i fullmäktige. Det lokala
partistödet för Avesta består av ett grundstöd, som uppgår till 30 procent av prisbasbeloppet
per parti och år (för år 2018 13 650 kronor) och ett mandatstöd, som uppgår till 60 procent av
prisbasbeloppet per mandat och år (för år 2018 27 300 kronor per mandat).
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§ 127 (forts)
Utöver detta utgår ett arvode till gruppledarna för partierna. Gruppledararvodet utgår dock
inte till de partier som innehar kommunalrådsposten eller oppositionsrådsposten.
Gruppledararvodet är för närvarande 2 404 kronor per mandat och månad. Syftet med
arvodet är att ge möjlighet för samtliga partier att kunna utöva sitt demokratiska uppdrag.
Kommunsekreteraren har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKL
känner inte till någon kommun som tagit fram arbets- och befattningsbeskrivning för
oppositionsråd. Det går inte heller att finna några sådana vid sökning på kommunernas
hemsidor.
Det finns större kommuner som har flera kommunalråd och där råden har olika
ansvarsområden. När det gäller oppositionsråd beskriver vissa kommuner bland annat att
denne ska ”ges möjlighet till tidig insyn i de frågor som styrelsen ska behandla”, att ”
oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen” eller ” oppositionsråd kallas de
förtroendevalda som på hel- eller deltid representerar de partier som inte ingår i den politiska
ledningen i kommunen”.
Motionsställaren skriver att ett oppositionsråd ska företräda ”inte bara sitt eget parti utan
samtliga oppositionspartier i sin roll som oppositionsråd”. Motionen kräver att det omedelbart
ska tas fram en arbets- och befattningsbeskrivning där det säkerställs att samtliga partier i
opposition delges samma information. Eftersom det inte går att finna några arbets- och
befattningsbeskrivningar för rollen som oppositionsråd är det oklart hur det i praktiken
fungerar i landets kommuner.
Större kommuner har ofta flera oppositionsråd som representerar sitt eget parti. Därigenom
säkerställs insyn och goda arbetsmöjligheter för flera oppositionspartier. Mellanstora
kommuner har oftast ett oppositionsråd och små kommuner saknar den funktionen.
Rollen som oppositionsråd i Avesta kommun har inrättats genom politiska beslut i
kommunfullmäktige och arvodering sker utifrån bestämmelserna om ersättningar till
förtroendevalda. Ersättningen till oppositionsrådet, tillika andre vice ordförande i
kommunstyrelsen, är 75 procent av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande. Huruvida
uppdraget ska förses med en arbets- och befattningsbeskrivning som säkerställer att samtliga
partier som inte ingår i den styrande majoriteten får insyn och information är en politisk fråga.
Om Avesta kommun tar det steget blir vi troligtvis först i landet.
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§ 127 (forts)
Om Avesta kommun beslutar att ta fram en arbets- och befattningsbeskrivning för
oppositionsrådet bör det i så fall övervägas om även en sådan ska tas fram för
kommunalrådet.
Med anledning av de stöd som redan finns till de politiska partierna i Avesta kommun och
avsaknad av vägledning från SKL föreslås att motionen ska avstyrkas.
Beredning
- Anneli Karlssons (KL) motion 12 mars 2018.
- Kommunfullmäktige 19 mars 2018 § 39.
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren 26 juli 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 108.
- Kommunstyrelsen 10 september 2018, § 120.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde tackar Anneli Karlsson (KL) för svaret.
Ulf Berg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avstyrks.

___
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§ 128

Riktlinjer för Avesta kommuns webb

Dnr. KK 2018-000195 105
Riktlinjer för Avesta kommuns webb har skapats. I riktlinjerna ingår system,
webborganisation, kommunikatör/kommunkansliet, samhällsvägledare/kommunikatör Avesta
Servicecenter, webbråd och webbredaktörer.
Riktlinjerna beskriver Avesta kommuns organisation kring arbetet med en aktuell webb. Innehåll:
systemansvar, beskrivning av organisation, arbetssätt/ansvar och roller.
Ledord
Våra ledord för all kommunikation är: Tillgänglig, relevant, trovärdig kommunikation.
(Avesta kommuns Kommunikationspolicy 2018).
Systemansvar
System: Episerver
Systemägare Episerver: kommundirektör Anders Friberg
Systemförvaltare: kommunikatör Erica Hallgren
Systemadministratörer: Erica Hallgren, Linda Blixt och webbråden
Webborganisation / roller
Kommunikatör/kommunkansliet
Samhällsvägledare/kommunikatör
Webbråd
Webbredaktörer
Kommunikatör/kommunkansliet, ansvar
- Övergripande ansvar för webben har kommunikatör/kommunkansliet
- Systemförvaltare/systemadministratör
- Ekonomiska ansvaret
- Leda och följa upp arbetet med webb
- Ansvarig för uppföljning av Avesta kommuns webbs aktualitet
- Ansvarig utveckling av webb
- Planering/ genomförande av utbildning
- Sammankallande för kriskommunikatörer
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- Strukturera och leda arbetet gentemot bolag och samverkanskommuner
- Delat ledaransvar med samhällsvägledare/kommunikatör på Avesta Servicecenter för
Avesta kommuns webborganisation.
Samhällsvägledare/kommunikatör Avesta Servicecenter, ansvar
- Systemadministratör
- Ledaransvar för Avesta kommuns webborganisation (delat med
kommunikatör/kommunkansliet)
- Ansvarig för uppföljning av Avesta kommuns webbs aktualitet
- Vara bollplank/rådgivare för webborganisationens medarbetare
- Planering/genomförande av utbildning
- Ansvarig för uppföljning av ”Hjälpte den här informationen dig?”
- E-tjänst (funktion) på webben
- Utveckling av webb utifrån Servicecenters kontakter med invånare/besökare
- Full behörighet till webbens funktioner
Webbråd
Åtta webbråd har bildats, ett för varje huvudflik i menyn + Integration. Ett antal webbredaktörer
bildar ett webbråd. Webbrådens sammansättning och storlek varierar (ca 3–7 personer) beroende
på hur omfattande ämnesområdet är.
Chef utser webbråd. Arbetstid ska avsättas för webbrådens möten och speciellt för
sammankallande webbredaktör med speciella uppgifter.
Ämnesområde/huvudflik i Avesta kommuns webb meny
-

Barn och utbildning
Stöd och omsorg
Göra och uppleva
Bygga, bo och miljö
Trafik och infrastruktur
Arbete och näringsliv
Kommun och demokrati
Integration
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Webbråden, ansvar
- Webbråden har huvudansvaret för innehållet under respektive flik (2tim/vecka, arbetstid)
- Webbråden leder övriga webbredaktörer i arbetet med innehållet
- Webbråden har inte full behörighet till webbens funktioner men kan redigera det mesta på
webbplatsen
- Webbråden ska träffas löpande enligt uppgjord tidplan för året
- Webbråden ansvarar för att ett årshjul för sitt ämnesflikområde upprättas och hålls aktuellt
- Webbråden ansvarar för att flik-områdets information på webb hålls aktuellt
- En webbredaktör utses att vara sammankallande, leda rådets möten, vara ansvarig för att ta
vidare förslag till utvecklingsområden, förbättringar, bevakning av nyhetsområden,
arrangemang m.m. (3tim/vecka).
Webbredaktörer, ansvar
- Webbredaktörer utses av chef. Arbetstid ska avsättas för uppdraget. Tidsplanering och
klargörande av roll görs av chef och webbredaktör tillsammans. (2tim/vecka, arbetstid)
- Webbredaktörer utses i den omfattning som behövs för att hålla webbplatsen aktuell
- Webbredaktörerna leds av webbråden
- Webbredaktörerna har begränsningar i sin behörighet, bland annat kan de inte redigera
startsidorna för varje flik och de kan inte skapa nya sidor längst upp i menystrukturen.
Förslaget är att riktlinjer för webb Avesta kommun antas.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från utredare Britt-Marie Färje 3 maj 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti, § 109.
- Kommunstyrelsen 10 september 2018, § 121.
Kommunfullmäktiges beslut
- Riktlinjer för webb Avesta kommun antas.
___
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§ 129

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna
verksamhetsberättelse och bokslut för 2017

Dnr. KK 2018- 000160 049
Landstinget Dalarnas Hjälpmedelsnämnd Dalarna har 1 februari 2018 fastställt
verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för förvaltning Hjälpmedel Dalarna.
I landstingets sammanfattning av ärendet framgår bland annat följande:
”Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner tar landstinget ett gemensamt
ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel till ett rimligt pris.
År 2017 har framför allt präglats av ombyggnationen och flytt av verksamhet till
Skomakargatan 22 samt resursdiskussioner framför allt kopplat till rekrytering. Effekten syns
både i det ekonomiska resultatet och i måluppfyllelsen, där verksamheten inte når fram till
hälften av de uppsatta målen.
Däremot syns framtiden ljus! Viljan till och förslag på förändringar finns, fler medarbetare är
på väg in och några introduceras. Innovationsprojektets arbete börjar ge frukt samtidigt som
efterfrågan på LD Hjälpmedels tjänster ökar.”
I verksamhetsberättelsen redovisas bland annat:
- verksamhet – viktiga mål och händelser, verksamhetsmål samt verksamhetsstatistik
- framtiden
- ekonomi
- personal
- intern styrning och kontroll
KPMG:s granskningsrapport bedömer att bokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
nämndens resultat och att bokslutet i allt väsentligt har upprättats i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
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Beredning
- Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna 1 februari 2018, § 7.
- Hjälpmedelsnämndens verksamhetsberättelse och bokslut Hjälpmedel Dalarna 2016.
- KPMG:s granskning av Hjälpmedelsnämnden Dalarnas bokslut 2017, 9 april 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 110.
- Kommunstyrelsen 10 september 2018, § 122.
Kommunfullmäktiges beslut
- Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 godkänns.
- Avesta kommun tillstyrker att ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden beviljas ansvarsfrihet.

___
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§ 130

Månadsarvoden och ersättningar för
förtroendevalda inom de kommunala bolagen
från och med 2019-06-01

Dnr. KK 2018-000169 024
Arvodesgruppen med representanter från fullmäktiges partier har överlämnat förslag till arvoden
till förtroendevalda inom de kommunala bolagen i Avesta kommuns organisation från och med
2019-06-01. Arvodena beräknas utifrån en andel i proportion till inkomstbasbeloppet för
innevarande år.
Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB
Arvodesgruppen föreslår att arvodet till den gemensamme ordföranden för de båda bolagens
styrelser ska bestämmas till 30 procent av inkomstbasbeloppet per månad och att arvodet till den
gemensamme vice ordföranden för de båda bolagens styrelser ska bestämmas till 10 procent av
inkomstbasbeloppet per månad.
Arvodesgruppen föreslår vidare att arvodet till ledamöterna i bolagens styrelser ska bestämmas till
ett fast arvode innebärande 3 procent av inkomstbasbeloppet per månad.
Arvodet till ersättare i bolagens styrelser ska vidare bestämmas enligt Avesta kommuns
ersättningsmodell för sammanträdersättning.
Avesta Vatten och Avfall AB
Arvodesgruppen föreslår att arvodet till bolagets styrelseordförande ska bestämmas till
15 procent av inkomstbasbeloppet per månad och att arvodet till bolagets vice styrelseordförande
ska bestämmas till 5 procent av inkomstbasbeloppet per månad.
Arvodesgruppen föreslår även att arvodet till styrelsens ledamöter ska bestämmas till 1,5 procent
av inkomstbasbeloppet per månad.
Arvodet till ersättare i bolagets styrelse ska vidare bestämmas enligt Avesta kommuns
ersättningsmodell för sammanträdesersättning.
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Beredning
- Protokoll från arvodesgruppens möte den 16 augusti 2018.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 augusti 2018, § 111.
- Kommunstyrelsen 10 september 2018, § 123.
Kommunfullmäktiges beslut
- Förslaget till månadsarvoden och ersättningar för förtroendevalda inom de kommunala
bolagen, daterat 2018-08-16, antas att gälla från och med 2019-06-01.
___
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§ 131

Sida 22

Förtydligande av val av Anna Perman (S) till och
med 2019-05-31

Dnr. KK-2018-000100 101
Anna Perman (S) valdes den 23 april 2018 av kommunfullmäktige till ny vice ordförande i
Avesta Vatten- och Avfall AB. Beslutet behöver dock förtydligas med att hon även är
styrelseledamot i bolaget.
Beredning
- Kommunfullmäktiges valberedning 23 april 2018, § 9.
- Kommunfullmäktige 23 april 2018, § 61.
- Kommunfullmäktiges valberedning 24 september 2018, § 19.
Kommunfullmäktiges beslut
- Anna Perman (S) väljs till styrelseledamot i Avesta Vatten och Avfall AB till och med
2019-05-31.
___
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§ 132

Redovisning av remitterade motioner och
medborgarförslag vars beredning inte slutförts

Dnr. KK 2018-000240 913
Två gånger per år ska fullmäktige få en redovisning över remitterade motioner och
medborgarförslag vars beredning inte slutförts. Kommunsekreteraren har den 10 september
2018 upprättat en sådan förteckning. Förteckningen innehåller följande ärenden:
Per Johanssons medborgarförslag om båtbryggor vid Holmen och vid Askön
Dnr KK 2017-000055 912
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. Kommunstyrelsens tekniska
utskott beräknas behandla medborgarförslaget den 5 november 2018.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige december 2018.
Lis Linnbergs (L) motion om Hälsans stig
Dnr KK 2017-000226 913
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017
att remittera motionen till kommunstyrelsen (teknisk service) för yttrande. Därefter har
remissen överlämnats till personalenheten eftersom frågan rör deras område.
Kommunkansliet (personalenheten) har yttrat sig över motionen 6 oktober 2017. Teknisk
service utreder yttrandet ytterligare och kommunstyrelsens tekniska utskott beräknas behandla
motionen den 1 oktober 2018.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige oktober 2018.
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Heléne Thunbergs medborgarförslag om ställplats för husbilar i centrala Avesta
Dnr KK 2017-000243 912
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2017
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen (teknisk service) för yttrande.
Kommunstyrelsens tekniska utskott beräknas behandla medborgarförslaget den 1 oktober
2018.
Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunfullmäktige oktober 2018.
Ulf Bergs (M) motion angående rondellen vid By skola
Dnr KK 2017-000406 913
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 januari 2018 att
remittera motionen till kommunstyrelsen (teknisk service) samt till bildningsstyrelsen för
yttrande. Bildningsstyrelsen har yttrat sig över motionen april 2018. Kommunstyrelsens
tekniska utskott beräknas behandla motionen den 30 oktober 2018.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige november 2018.
Henrik Öhrns (MP) motion och Heidi Sjungargårds och Carl Sjungargårds
medborgarförslag om återställning av Uppsjöområdets ursprungliga biotop
Dnr KK 2017-000414 912
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 januari 2018 att remittera motionen till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd samt till kommunstyrelsen (teknisk service)
för yttrande.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd planerar att yttra sig över motionen
september 2018.
Kommunstyrelsens tekniska utskott beräknas behandla motionen/medborgarförslaget den
21 januari 2019.
Motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige februari 2019.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunkansliet

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 25

2018-09-24

Kommunfullmäktige

§ 132 (forts)
Johan Thomassons (M) och Maarit Hesslings (M) motion om äldres säkerhet i
hemmen
Dnr KK 2018-000020 913
Kommunfullmäktige beslutade 5 februari 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19 februari 2018 att remittera
motionen till omsorgsstyrelsen och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund för yttrande.
Omsorgsstyrelsen har yttrat sig över motionen maj 2018. Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund har yttrat sig över motionen maj 2018. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 27 augusti 2018 att återremittera motionen till Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund och omsorgsstyrelsen för gemensamt yttrande.
Lena Lönnqvists medborgarförslag om simundervisning
Dnr KK 2017-000428 912
Kommunfullmäktige beslutade 11 december 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 januari 2018 att remittera medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsen har yttrat sig över medborgarförslaget i april 2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att återremittera medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för ytterligare utredning.
Malin Sundmarks medborgarförslag och Gunilla Berglunds (C) motion om
trafiksituationen i Krylbo
Dnr KK 2018-000024 912
Kommunfullmäktige beslutade 5 februari 2018 att remittera medborgarförslaget/motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19 februari 2018 att remittera
medborgarförslaget/motionen till kommunstyrelsen (teknisk service) för yttrande.
Kommunstyrelsens tekniska utskott beräknas behandla medborgarförslaget/motionen den
1 oktober 2018.
Medborgarförslaget/motionen beräknas behandlas av kommunfullmäktige oktober 2018.
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Johan Thomassons (M) motion om sms-avisering vid planerad slamtömning
Dnr KK 2018-000036 913
Kommunfullmäktige beslutade 19 mars 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 april 2018 att internremittera
medborgarförslaget till Avesta Vatten och Avfall AB för yttrande. Avesta Vatten och Avfall AB
har yttrat sig över motionen den 13 juni 2018.
Motionen behandlas av fullmäktige i september 2018.
Nerina Bersáns medborgarförslag om kolonilotter i Skogsbo
Dnr KK 2018-000083 913
Kommunfullmäktige beslutade 19 mars 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 april 2018 att remittera
medborgarförslaget till V-Dala miljö & bygg för yttrande. V-Dala miljö & bygg har yttrat sig över
motionen den 26 juni 2018.
Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget i september 2018.
Henrik Öhrns (MP) motion och Lillebil Lundkvists och Gert Lundqvists
medborgarförslag om bättre beredskap inför en krissituation
Dnr KK 2018-000075 913
Kommunfullmäktige beslutade 19 mars 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 april 2018 att remittera motionen
till kommunstyrelsen (risk- och säkerhetssamordnaren) för beredning.
Anneli Karlssons (KL) motion om arbets- och befattningsbeskrivning för
oppositionsrådet i Avesta
Dnr KK 2018-000083 913
Kommunfullmäktige beslutade 19 mars 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 april 2018 att remittera motionen
till kommunstyrelsen (kommunsekreteraren) för beredning. Kommunssekretaren har yttrat sig
över motionen i juli 2018. Kommunstyrelsen har yttrat sig över motionen i september 2018.
Motionen behandlas av kommunfullmäktige i september 2018.
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§ 132 (forts)
Gunilla Berglunds (C) och Sara Perssons (C) motion om breddad rekrytering till
högskola och universitet
Dnr KK 2018-000089 913
Kommunfullmäktige beslutade 19 mars 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 april 2018 att remittera motionen
till bildningsstyrelsen för yttrande.
Johan Thomassons (M) motion om visselblåsare i Avesta kommun
Dnr KK 2018-000091 913
Kommunfullmäktige beslutade 19 mars 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 april 2018 att remittera motionen
till kommunstyrelsen (personalchefen) för yttrande. Kommunstyrelsen beräknas behandla
motionen den 15 oktober 2018.
Kommunfullmäktige beräknas behandla motionen i oktober 2018.
Mikael Elmertofts medborgarförslag om hundrastgård vid Karlbo IP
Dnr KK 2018-000099 912
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2018 att
remittera medborgarförslaget till bildningsstyrelsen för yttrande.
Jerry Harryssons medborgarförslag angående ordet brukare
Dnr. KK 2018-000131 912
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2018 att
remittera medborgarförslaget till omsorgsstyrelsen, pensionärsrådet och funktionshindersrådet
för yttrande.
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§ 132 (forts)
Gunilla Berglunds (C) och Sara Perssons (C) motion om klimatpositiva bostäder i Avesta
kommun
Dnr. KK 2018-000140 913
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2018 att
remittera motionen till Gamla Byn AB och V-Dala miljö & bygg för yttrande.
Gunilla Berglunds (C) motion angående hemtjänstens utveckling och ekonomi
Dnr KK 2018-000170 913
Kommunfullmäktige beslutade den 21 maj 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 augusti 2018 att remittera
motionen till omsorgsstyrelsen, pensionärsrådet och funktionshindersrådet för yttrande.
Heidi Sjungargårds (MP) motion om retur och återbruk
Dnr KK 2018-000185 913
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 augusti 2018 att remittera
motionen till Avesta Vatten och Avfall AB och V-Dala miljö- och byggnadsnämnd för yttrande.
Heidi Sjungargårds (MP) motion om biokol
Dnr KK 2018-000186 913
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 augusti 2018 att remittera
motionen till Avesta Vatten och Avfall AB och V-Dala miljö- och byggnadsnämnd för yttrande.
Gunilla Berglunds (C) motion om HLR för personal inom barnomsorg och skola
Dnr KK 2018-000189 913
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 augusti 2018 att remittera
motionen till bildningsstyrelsen för yttrande.
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§ 132 (forts)
Överlämnat till omsorgsstyrelsen
Jerry Harryssons medborgarförslag angående parcykeln Pegasus
Dnr KK 2018-000142 912
Kommunfullmäktige beslutade den 21 maj 2018 att överlämna medborgarförslaget till
omsorgsstyrelsen för beredning och beslut.
Tanja Öijar Danielssons medborgarförslag om gratis kaffe och thé för dem som har
daglig verksamhet
KK 2018-000187 912
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att överlämna medborgarförslaget till
omsorgsstyrelsen för beredning och beslut.
Överlämnat till bildningsstyrelsen
Pia Källströms medborgarförslag om satsning på motionsspåret/terrängbanan vid
Gruvgärdet i Krylbo
Dnr KK 2018-000017 912
Kommunfullmäktige beslutade 5 februari 2018 att överlämna medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för beredning och beslut. Medborgarförslaget beräknas behandlas av
bildningsstyrelsen september 2018.
Beslutet beräknas delges kommunfullmäktige oktober 2018.
Marina Nilsson Vikströms medborgarförslag om utegym i Horndal
Dnr KK 2018-000178 912
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att överlämna medborgarförslaget till
bildningsstyrelsen för beredning och beslut.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunkansliet

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 30

2018-09-24

Kommunfullmäktige

§ 132 (forts)
Överlämnat till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Eva Tryggvesons medborgarförslag angående skyltning av bynamnet Lund
Dnr. KK 2018-000143 912
Kommunfullmäktige beslutade den 21 maj 2018 att överlämna medborgarförslaget till V-Dala
miljö & bygg för beredning och beslut.
Överlämnat till kommunstyrelsen
Bengt-Åke Wennergrens medborgarförslag om förbud mot tung trafik på
Brunnbäcksvägen i Karlbo och Brunnbäck
Dnr KK 2017-000269 912
Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
30 oktober 2017 att internremittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen (teknisk service)
för yttrande. Kommunstyrelsens tekniska utskott beräknas yttra sig över medborgarförslaget
den 1 oktober 2018. Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunstyrelsen oktober
2018.
Beslutet beräknas delges kommunfullmäktige oktober 2018.
Jan-Erik Granbergs medborgarförslag om belysning mellan bron över Svartån från
Ågatan till Rönningsvägen vid Gamla Karlbo IP
Dnr KK 2017-000320 912
Kommunfullmäktige beslutade 23 oktober 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
14 november 2017 att internremittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen (teknisk
service) för yttrande. Kommunstyrelsens tekniska utskott beräknas yttra sig över
medborgarförslaget den 1 oktober 2018. Medborgarförslaget beräknas behandlas av
kommunstyrelsen oktober 2018
Beslutet beräknas delges kommunfullmäktige oktober 2018.
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§ 132 (forts)
Joel Lundgrens medborgarförslag om att rusta upp Kyrkbron i gammaldags stil
Dnr KK 2017-000393 912
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
8 januari 2018 att internremittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen (teknisk service)
för yttrande. Kommunstyrelsens tekniska utskott beräknas yttra sig över medborgarförslaget
1 oktober 2018. Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunstyrelsen oktober 2018.
Beslutet beräknas delges kommunfullmäktige oktober 2018.
Mats Broströms medborgarförslag om latriner och bänkar vid gång- och cykelväg från
Myggbo till stallet Lerbäcken
Dnr KK 2018-000045 912
Kommunfullmäktige beslutade 19 mars 2018 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den
16 april 2018 att internremittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen (teknisk service) för
yttrande. Kommunstyrelsens tekniska utskott beräknas yttra sig över medborgarförslaget
1 oktober 2018. Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunstyrelsen i oktober 2018.
Beslutet beräknas delges kommunfullmäktige oktober 2018.
Jan-Erik Granbergs medborgarförslag om hundpark vid gamla Karlbo IP
Dnr KK 2018-000048 912
Kommunfullmäktige beslutade 19 mars 2018 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16
april 2018 att internremittera medborgarförslaget till bildningsstyrelsen för yttrande.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunkansliet

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 32

2018-09-24

Kommunfullmäktige

§ 132 (forts)
Bengt Janssons medborgarförslag om trafik och parkeringar, Västerbovägen och
Ponsbachs väg i Krylbo
Dnr. KK 2018-000129 912
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den
14 maj 2018 att internremittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen (teknisk service) för
yttrande. Kommunstyrelsens tekniska utskott beräknas yttra sig över medborgarförslaget
5 november 2018. Medborgarförslaget beräknas behandlas av kommunstyrelsen oktober 2018.
Beslutet beräknas delges kommunfullmäktige december 2018.
Olle Kronbergs och Hildur Ihréns medborgarförslag – Ge Axel AX: Johnson en
minnesplatta
Dnr. KK 2018-000138 912
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den
14 maj 2018 att internremittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beräknas behandla ärendet den 21 januari 2019.
Beslutet beräknas delges kommunfullmäktige februari 2019.
Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen godkänns.

___
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§ 133

Remiss – Jerry Harryssons (C)
medborgarförslag angående förbättrad hälsa
och kunskap genom cykling

Dnr. KK 2018-000193 913
Jerry Harrysson anför följande i sin motion:
De senaste åren har omfattande forskning samstämt pekat ut stillasittande som en av vår tids
största riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och andra folksjukdomar, och
problemet kryper allt lägre ner i åldrarna. Lösningen stavas VARIATION och RÖRELSE. Låt
eleverna variera mellan sittande, stående och cyklande under skoldagen! Ökad kaloriförbränning,
förbättrat minne, stärkt immunförsvar och förhöjd koncentrationsförmåga är alla dokumenterade
effekter av regelbunden rörelse!
Fysisk aktivitet utan att inskränka på skolarbetet
Låt eleverna röra sig utan att det tar tid ifrån annat. Öka dina elevers produktivitet och
välbefinnande genom att låta dem cykla medan skolarbetet pågår.
Lågintensivt arbete är nyckeln
Vanligtvis trampar man i låg hastighet. Det handlar inte om konditionsträning utan om att skapa
cirkulation. Blod, syre och näringsämnen byts ut på cellnivå likt en porlande bäck, i motsats till de
statiska arbetsställningarna då cirkulationen är ringa och liknelsen med en i värsta fall dyig damm
ligger nära. Det lågintensiva arbetet bryter det skadliga nollmetabolismsyndromet som
stillasittande ger, utan att göra den som cyklar svettig eller uttröttad.
Lägre blodtryck, viktminskning mm
Genom att byta ut stillasittande eller stillastående mot denna typ av dynamisk aktivitet påverkas
även blodtryck, fettförbränning, blodsockertolerans, viktnedgång m.m. på ett positivt sätt. Fysisk
aktivitet är kanske den enda mirakelmedicinen som finns och om inte kraftigt överdoserad så ger
den inga negativa biverkningar.
Vad tycker elever om att trampa på lektionen, känner sig piggare och sover bättre på natten. Att
få röra sig under lektionstid ser de som positivt då man kan göra av med extra energi snabbt.
Förut kunde jag somna på lektionerna men nu är koncentrationen bättre. Det har blivit bättre
fokus på skolarbetet. Jag känner inte att jag trampar när jag jobbar, jag bara gör det. Eleverna har
olika sätt att använda cykeln, några cyklar när de skriver, andra cyklar bort sin överskottsenergi
innan de börjar med studierna. Klassen börjar dagen med att ställa in cyklarna på passande
motstånd. Vissa föredrar att kunna trampa mycket medan andra föredrar när det tar emot.
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§ 133 (forts)
Min förhoppning är att man gör ett prov.
Med ovanstående som grund hemställer undertecknad att Avesta Kommun gör ett prov om
cykeln kan vara något som förbättrar kunskapsnivån i skolan.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 134

Sida 35

Remiss - Rolf Sohlströms medborgarförslag om
beachhandbollsplaner

Dnr. KK 2018-000216 912
Rolf Sohlström anför följande i sitt medborgarförslag:
Mitt medborgarförslag är att nästa projekt i sportparken blir att anlägga två stycken
beachhandbollsplaner. Beachhandbollen växer i hela landet med flera turneringar och
handbollen växer även i Avesta. Att ha möjlighet att träna och spela på hemmaplan vore
perfekt.
Har i sommar besökt Åhus beachhandbollsfestival som är världens största turnering på sand
och förhoppningsvis ska något lag från Avesta delta.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 135

Remiss - Ulf Bergs (M) och Johan Thomassons
(M) motion om uppgradering av fordon till
räddningstjänsten i Horndal

Dnr. KK 2018-000221 913
Ulf Berg (M) och Johan Thomasson (M) anför följande i deras motion:
Det har kommit till vår kännedom att den bil som nyttjas av Räddningstjänsten i Horndal vid
utryckning vid brand mm har uppenbara brister enligt vårt förmenande.
Bilen har i praktiken endast 400 liter vatten med sig vid en utryckning och det tar 2 – 3 minuter
så är vattnet slut. Enligt vår uppfattning ska det finnas en släckbil med cirka 5 kubikmeter vatten
stationerad i Horndal. Det skulle innebära att personalen i Horndal kan starta en insats och ha
vatten tills förstärkning anländer från Avesta. En bil som kan dockas till Horndals bil och
insatsen kan pågå tills branden är bekämpad. Idag påbörjas i värsta fall inte insatsen förrän
förstärkning anländer.
Det fanns tidigare en släckbil som dock flyttades från Horndal efter Västmanlandsbranden.
Beklagligt nog finns det för få deltidsbrandmän i Horndal, men vid större bränder brukar även
personal som inte är i beredskap ställa in sig för tjänstgöring. Det innebär att en rökdykarinsats
kan genomföras, i de fall det finns tillräckligt med vatten så rökdykningen kan göras på ett säkert
sätt. Det kan ej genomföras idag med den ringa vattenmängd som finns med i bilen.
Den bil som finns idag har som påtalats för lite vatten med sig till brandplatsen. Stegutrustningen
är bristfällig och alla våningar kan ej nås på ett säkert sätt med den befintliga stegutrustningen.
Rökdykarutrustningen borde av trafiksäkerhetsskäl förvaras utanför hytten, vilket ej är möjligt av
utrymmesskäl. Inte heller kan Horndals nuvarande bil ta med den utrustning som en riktig
släckbil kan ta med. Naturligtvis är det bra att ha hela verktygslådan med vid utryckning för att
snabbt kunna rädda liv, exempelvis kan bättre utrustning medföras i de fall någon klämts fast.
Tanken var nog god vid projektering och inköp, men utfallet kan knappast blivit det som önskats.
Då var även inställningen till skum mer positivt, idag försöker man undvika skum då det har
negativ inverkan på miljön. Det var ett medvetet val att bara använda vatten vid både
Västmanlandsbranden och årets kraftiga skogsbränder av miljöskäl.
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§ 135 (forts)
Vi moderater anser att det är helt oacceptabelt med Horndals nuvarande räddningstjänstbil. Det
är viktigt att även boende i Horndal och By kan få en snabb insats och därmed rädda både liv och
egendom. Det finns idag många företag inom den delen av Avesta kommun och många har nog
levt i tron att när Horndals räddningstjänst anländer så har man vatten med för att bekämpa en
brand i mer än ett par minuter.
Vi moderater har även under hela resan varit delaktiga med att få Google till Horndal. Det känns
onekligen ynkligt att till befolkningen och företag i Horndal och By och företag anlända med 400
liter vatten. Rodnaden blir inte mindre när Google är på plats.
Vidare bör kommunen vara föregångare att släppa personal till Räddningstjänsten, enligt uppgift
ska det finnas ett sådant motstånd. De krav som ofta ställs på privata arbetsgivare att släppa
personal vid brand eller olycka borde givetvis även gälla kommunen. Idag ser vi allt fler kvinnor
inom Räddnings-tjänsten och här borde det finnas möjlighet att många som jobbar inom
kommunen kan bidra till beredskapen inom Räddningstjänsten.
En kostnad som ofta drabbar de som blir deltidsbrandmän, det finns ett behov av ett C körkort.
Kommunalförbundet ger ett visst bidrag, men inte på hela summan. Avesta kommun bör
undersöka möjligheten att se till att kostnaden vid viss tids tjänstgöring avskrivs. Det borde gå att
hitta lösningar att om man tjänstgör i minst 4 år så skrivs skulden av. Det får inte vara så enkelt
att man för ett C körkort betalt av Räddningstjänstförbundet och sedan lämna det med ett nytt
körkort i handen.
Vi yrkar att:
Avesta kommun i dialog med Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund tar fram en helhetslösning
för att få en väl fungerade räddningstjänst till gagn för företag och boende samt skog och övrig
egendom i Horndal, By och Fors. Vilket bland annat innebär att en släckbil, av den typ som
tidigare fanns stationerad snarast införskaffas till Horndal.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___
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§ 136

Remiss - Ulf Bergs (M) motion och
Inger M Erikssons medborgarförslag om att göra
By skola till en pilotskola

Dnr. KK 2018-000232 913
Ulf Berg (M) och Inger M Eriksson anför följande i sin motion/sitt medborgarförslag:
Det är viktigt på landsbygden att det finns ett bra utbud. Ibland kan vi se affärer läggas ned och
vi kan ta By som ett exempel. Men trots detta anser vi att skolan är det viktigaste för att behålla
en levande landsbygd. Föräldrar vill inte ha för långt till förskola, förskoleklass samt låg- och
mellanstadiet. By har en bra skola, men vi är övertygade att den kan bli ännu bättre. I By finns ett
unikt engagemang hos ortsbor, föräldrar och skolans personal. Det visar inte minst Bybornas
ideella arbete vid byggandet av ett uteklassrum och insamling av medel för inköp av skoldatorer.
Vi kan med fasa ta del av Lärarförbundets undersökning där Avesta kommuns skolor nästan
hamnar sist i undersökningen. Det är vår uppfattning att med rätt satsningar kan resultatet bli
betydligt bättre. Vi föreslår att By skola ska bli en pilotskola och ett föredöme för hur
skolresultaten kan lyftas i Avesta kommun.
Idag finns en rektor som ansvarar för både By och Fors skolor. Det är viktigt att skolans rektor
kan vara en pedagogisk ledare. Det ska finnas tid att vara i klassrummen för att vara väl insatt i
hur utbildningen sker. Oftast fastnar rektorn i administrativa sysslor, exempelvis
budgetuppföljning, Ekonomin är viktig, men det är minst lika viktigt att undervisningen följs upp
så att den håller hög pedagogisk klass. Därför ska det finnas en rektor som enbart ansvarar för
verksamheten vid By skola.
Barn med särskilda behov ska ha de resurser som krävs. Därför ska By skola ha minst en
speciallärare på heltid. By skola har utmärkta möjligheter att samverka mellan förskola,
förskoleklass och skolan, då alla ryms inom samma byggnad. Om alla personalgrupper hjälps åt
kan barn med särskilda behov tidigt identifieras för att få rätt stöd. Ser vi till dyslexi så kan vi
notera att Selma Lagerlöf, John Lennon och Albert Einstein var dyslektiker. Vår syn är att elever
med särskilda behov ska ses som en möjlighet och inte ett problem. Tyvärr tenderar olika
diagnoser framställas med en negativ klang. Vår inställning är att elever som får rätt stöd kan bli
framtida Nobelpristagare.
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§ 136 (forts)
By skola har haft en mycket hög personalomsättning de senaste åren. En viss personalomsättning
kan vara av godo, men inte när den blir i den omfattning som den har varit vid By skola. Här
behövs att lärarna tillåts bli delaktiga och känna hur betydelsefulla de är. Vi är många som känner
till hur mycket en bra lärare betyder för studieresultatet. En viktig del för att lyckas är att
personalen känner sig sedd och hela tiden kan utvecklas i sin roll som lärare. För att personalen
inte ska slitas ut behövs en god ledning och goda arbetsförhållanden.
För att bli en framgångsrik skola behövs läromedel och då till alla elever. Det duger inte att
behöva kopiera och på andra sätt kompensera för bristen på läromedel. Det behövs inga enorma
summor, men däremot bra läroböcker i kombination med digitala läromedel. Det är också viktigt
att säkerställa att läromedlen håller hög kvalité.
Vi yrkar därför att kommunfullmäktige i Avesta beslutar att By skola görs till en pilotskola.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen/medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 137

Sida 40

Remiss – Daniel Janssons medborgarförslag
angående en gång- och cykelbana hela vägen till
Grytnäs

Dnr. KK 2018-000238 912
Daniel Jansson anför följande i sitt medborgarförslag:
Vi är många som undrar varför det inte byggs en gång- och cykelbana hela vägen ner till
Grytnäs.
Det byggdes en utanför friskolan, men inte vidare. Det är många som går och cyklar (de som
jobbar på Stora Enso).
Det har ordnats en på Nordanövägen samt Bjurforssträckan och den är inte lika tungt
trafikerad som Skogsbovägen med tunga fordon som kör förbi. Det skulle även underlätta för
barnen som ska kliva på skolskjutsen så de slipper stå i diket och vänta.
Det har varit ett tiotal avåkningar efter vägen de sista fem-sex åren och är bara en tidsfråga
innan något allvarligt kommer att hända på denna sträcka.
Att sänka hastigheten är inte en bra lösning då det inte är de som håller hastigheten som är
bekymret.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 138

Sida 41

Remiss – Carina Malmquists medborgarförslag
om lekpark i Sonnbo

Dnr. KK 2018-000242 912
Carina Malmquist anför följande i sitt medborgarförslag:
Jag är boende i Sonnbo.
Det finns mycket barnfamiljer runt här och jag jobbar även som dagbarnvårdare och vi har
ofta skogen som lekpark. Men då det finns många barn här så skulle en lekpark som
träffpunkt för familjer vara utomordentligt bra.
Det är dock 3,5 kilometer till närmsta lekpark som då är vid Karlfeldtsgården. Det är svårt att
gå så långt med små barn.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 139

Remiss – Gunilla Berglunds (C) och Sara
Perssons (C) motion angående utveckling av
Krylbo

Dnr. KK 2018-000251 913
Gunilla Berglund (C) och Sara Persson (C) anför följande i deras gemensamma motion:
Centerpartiet lämnade 2010 en motion angående att utveckla Krylbo till en grönskande Ekostadsdel i Avesta kommun. Motionen bifölls och arbetet med att utveckla Krylbo startade 2014.
Många fina och bra åtgärder har genomförts av kommunen. Tyvärr bromsas mycket av fortsatt
arbete och utveckling på grund av den stora externa fastighetsägaren som inte är seriös. De
senaste årens stora antal nyanlända personer som till stor del bor i Krylbo har inte en bra
boendestandard eller social miljö.
Krylbo behöver en ny långsiktig satsning från kommunen och civilsamhället med stor samverkan
mellan skolan, socialtjänst, polis, föreningslivet, församlingar och alla Krylbobor:
- Det måste göras fler insatser samtidigt och de måste vända sig till alla som bor och verkar i
Krylbo.
- Polisen måste prioritera sina resurser till Krylbo så de kan koncentrera sig på både större och
mindre brott för at få stopp på den utbredda droghandeln och övrig kriminalitet i Krylbo.
- Upprätta ett bostadsprogram med rivning/sanering och nybyggnation för de kommande tio
åren.
- Kommunen bör slutföra förhandlingarna om att återköpa fastighetsbeståndet i Krylbo.
- I samverkan med föreningslivet starta projekt och erbjuda verksamhet för alla barn och
ungdomar på fritiden.
- Stöd till verksamheter som hjälper människor in i aktivitet och egen försörjning.
- Alla insatser i Krylbo måste vara långsiktiga för att skapa trygghet och stabilitet.
- Hela Avesta måste vara en trygg kommun att bo i för alla.
Undertecknade yrkar
att utvecklingsarbetet med Krylbo omgående intensifieras utifrån ovanstående.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 140
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Remiss – Johan Thomassons (M) motion om
flera boende enligt LSS 9:9

Dnr. KK 2018-000252 913
Johan Thomasson (M) anför följande i sin motion:
Antalet personer med behov av boende enligt LSS 9:9 ökar i Avesta. Nu har det kommit förslag
om nybyggnation av gruppbostad med sex platser. I Avesta kommun finns det en fastighet,
Hedegården, som tidigare använts till äldreboende och boende för ensamkommande barn, före
det som vårdcentral och lokal för hemtjänsten i området. Boendet har tidigare renoverats så att
den är handikappanpassad. Kommunens fastighetsbolag Gamla Byn har fått i uppdrag att sälja
Hedegården. Det är viktigt att kommunen även ser till att skapa arbetstillfällen i kommunens
ytterområden. Här finns både kompetent personal och en lämplig fastighet.
Vi yrkar:
- Att det ska undersökas om det finns möjlighet att renovera Hedegården till boende enligt
LSS 9:9.
- Att om Omsorgsförvaltningen anser att Hedegården inte går att renovera till LSS boende,
enligt vårt yrkande ovan, bör före planering av nybyggnation även en översyn av samtliga
boende genomföras. Bland annat har det planerats att det ska byggas nytt för vård och
behandling inom missbruk på grund av att kommunen har för få platser. Hedegården kan
vara ett alternativ för denna typ av vård, behandling och boende. Detta skulle medföra att
nuvarande lokalerna på Malmgården inne i Avesta kan renoveras till LSS-boende.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 141
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Remiss - Suzanne Ranefjords medborgarförslag
om cykelväg i Karlbo

Dnr. KK 2018-000254 912
Suzanne Ranefjord anför följande i sitt medborgarförslag:
Jag ser väldigt positivt på att kommunen har färdigställt cykelbanor både norr och söder om
Karlbo. Det som däremot kunde förbättras är en säker cykelbana från Svartbron genom hela
Karlbo på Folkaregatan fram till den befintliga cykelbanan där 70-väg tar vid.
Därifrån fram till OKQ8 saknas helt cykelanpassad bana. Från OKQ8 till Svartbron finns en
skylt på trottoaren att man kan cykla på den. Den är dock smal. Därefter finns separat cykeloch gångväg.
På sträckan där cykelbana helt saknas är inte trottoarkanterna avfasade. Det innebär att man
lätt kan cykla omkull där (vilket jag själv råkat ut för).
Det har flyttat in en hel del barn i Karlbo by som ska ta sig till skolan i Karlbo. Därför vore
det angeläget att iordningställa en cykelväg genom Karlbo by. Eftersom vägen är bred innebär
det inga stora åtgärder utan en del av vägbanan kan tas i anspråk.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 142

Delgivningar

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på https://www.avesta.se/kommundemokrati/handlingar-protokoll/protokoll/
- Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018
Övriga delgivningar finns att läsa på https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingarprotokoll/kommande-sammantraden/kallelser/ samt i pärm vid sammanträdet.
- Dnr KK 2018-000214 101
Arbetsordning för kommunfullmäktige, uppdaterat med paragrafhänvisningar till den nya
kommunallagen.
- Dnr KK 2018-000120 101
Anteckningar från kommunfullmäktiges presidium 31 maj 2018.
- Dnr KK 2018-000233 101
Anteckningar från kommunfullmäktiges presidium 17 augusti 2018.
- Protokoll från årsstämma med Gamla Byn den 7 juni 2018.
- Protokoll från årsstämma med Avesta Industristad AB den 7 juni 2018.
- Protokoll från årsstämma med Avesta Vatten och Avfall AB den 7 juni 2018.
- Protokoll från extra bolagsstämma med Gamla Byn AB den 23 augusti 2018.
- Protokoll från extra bolagsstämma med Avesta Industristad AB den 23 augusti 2018.
- Protokoll från extra bolagsstämma med Avesta Vatten och Avfall AB den 23 augusti 2018.
- Dnr KK 2018-000021 912
Kommunstyrelsens beslut 4 juni 2018 med anledning av ungdomsrådets och Henry
Kakembos medborgarförslag om fler bussturer på helgerna.
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§ 142 (forts)
- Dnr KK 2018-000015 912
Kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2018 med anledning av Gösta Berglunds
medborgarförslag om busstrafiken och busskurerna.
- Dnr KK 2018-000194 042
Avesta Naturvårdsstiftelses årsredovisning för år 2017.
- Dnr KK 2018-000146 738
Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL samt gynnande beslut enligt LSS (SFS
2008:77-79) som ej verkställts inom tre månader efter beslutsdatum samt i fall där
verkställigheten avbrutits och ej återupptagits inom tre månader.
- Program för Landsbygdsutveckling Avesta kommun (utdelas på fullmäktigemötet)
- Blerta Krenzi (S) tackar fullmäktiges ordförande Laila Borger (S) för sitt mångåriga arbete
med en blomsterbukett.
- Anita Tärneborg (S) tackar för sin tid i Avestas kommunfullmäktige.
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