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§ 1 Information från kommunrevisionen
Dnr –
Revisionens ordförande Mats Myrén anför följande:
” Ordförande, presidium ledamöter, ledamöter av kommunfullmäktige och övriga:
Det närmar sig bokslut för verksamhetsåret 2020. Ni, Kommunfullmäktige, har under 2020
gett styrelser och nämnd uppdraget, att utifrån era mål, beslut och förutsättningar, förvalta och
genomföra verksamheten. Till er hjälp att granska och pröva, om de lyckats med detta, har ni
oss, kommunrevisionen. Fortlöpande under året har ni kunnat ta del av våra iakttagelser, idag
finns på föredragningslistan vår bedömning av hur vi, dvs kommunen, tar hand om våra äldre.
Ett annat område vi ägnar stor uppmärksamhet är kompetensförsörjning, kommunens
förmåga att attrahera, rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare.
Det finns ett kompetensförsörjningsprogram men det har inte satts i verket.
Det var ett av skälen till att vi i förra veckan inbjöd kommunens nya HR-chef, dvs
personalchef, Anna Kropp till ett digitalt möte. Vi hade en bra dialog och har stora
förhoppningar på, att framöver, personalavdelningen kommer att jobba aktivt med såväl
kompetensutveckling som många andra för kommunen viktiga konkurrensfaktorer.
Lars Isacsson sa, häromdagen, att det är viktigt att vi skapar ”en hög generell välfärd”
och en annan politisk tungviktare Bosse Brännström sa att ”kärnverksamheterna ska komma
först, inte tvåa”. William Shakespeare, litterär dito, det vill säga tungviktare, använde redan på
1500-talet begreppet välfärd som ett uttryck för folks välmående En politiskt använd
definition är att ”välfärdsstaten anses garantera medborgarens försörjning från vaggan till
graven”. Och Sveriges Kommuner och Landstings chefsekonom Annika Wallenskog säger så
här: ”Kommuner och regioner behöver organisera både ekonomiska och personella resurser
på nya sätt och med högre effektivitet samt tillvarata digitaliseringens möjligheter där den gör
nytta i välfärden”
Och Avestas Kommunrevision, vi lovar att vi under 2021 skall granska hur det står till med
Välfärden i Avesta och återkomma till er och berätta vad vi finner.”

___
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§ 2 Vide Lindahls, Tiffany Anderssons och Nora Söders
medborgarförslag om egna skoldatorer till
högstadieeleverna
Dnr KK 2020-000309 912
Vide Lindahls, Tiffany Anderssons och Nora Söder har lämnat in ett medborgarförslag där de
föreslår att kommunen köper in datorer så att alla högstadieelever har en varsin, för att
använda i skolarbete.
Beredning
- Vide Lindahls, Tiffany Anderssons och Nora Söders medborgarförslag om egna
skoldatorer till högstadieeleverna
Beslut
- Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 3 Thomas Landbergs medborgarförslag om tillåtelse av
parkering på södra sidan av Torsgatan mellan Dalavägen
och Åsgatan
Dnr KK 2020-000313 912
Thomas Landberg har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att det ska bli tillåtet att
parkera 20 minuter under tiden 10:00-20:00 på södra sidan av Torsgatan mellan Dalavägen
och Åsgatan, detta för att underlätta för besökare till pizzerian som annars ställer sig på
förhyrda parkeringsplatser.
Beredning
- Thomas Landbergs medborgarförslag om tillåtelse av parkering på södra sidan av
Torsgatan mellan Dalavägen och Åsgatan
Beslut
- Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 4 Boende bakom köpcentrum Åsbo medborgarförslag
om åtgärder för att få bort buskörning m m på
parkeringsområdet Willys/ÖB/Rusta
Dnr KK 2020-000315 912
Boende bakom köpcentrum Åsbo har lämnat ett medborgarförslag där de beskriver problem
med störningar nattetid i form av bilar som sladdar, hög musik och nedskräpning. De boende
efterfrågar någon sorts grindar till parkeringsområdet för att förhindra trafik där på nätterna.
De föreslår också att någon sorts avdelare sätts upp på parkeringen för att minska möjligheten
att sladda.
Beredning
- Boende bakom köpcentrum Åsbo medborgarförslag om åtgärder för att få bort buskörning
m m på parkeringsområdet Willys/ÖB/Rusta
Beslut
- Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 5 Maria Hansens medborgarförslag gällande
utedansgolv vid sportparken
Dnr KK 2021-000033 912
Maria Hansen, med stöd av ett stort antal undertecknare, har lämnat ett medborgarförslag där
hon föreslår att man bygger ett utedansgolv vid sportparken.
Beredning
- Maria Hansens medborgarförslag gällande utedansgolv vid sportparken
Beslut
- Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 6 Johanna Mattssons medborgarförslag om
övergångsställen
Dnr KK 2020-000215 912
Johanna Mattsson har inkommit med ett medborgarförslag med följande lydelse:
”Efter att ha flyttat från Avesta i några år och kommit tillbaka så har jag upptäckt vilken brist
på övergångsställen det är i staden. Som cyklist eller gående får man antingen riskera livet och
lita på att bilister stannar trots att de inte måste eller så får man stå snällt och vänta medan
bilarna dundrar fram och får allt företräde.
Om Avesta kommun är seriösa i sitt arbete med att vara en Eko-kommun tycker jag att det
krävs lite omprioritering. Hållbarhetsprincip nummer ett innebär att vi på ett systematiskt sätt
inte kan pumpa upp olja ur vår berggrund. Varken att gå eller cykla bryter mot denna princip
och därför bör ju cykel- och gångtrafik gynnas. Att däremot köra bil på bensin och diesel
bryter mot denna punkt och kommunen bör ju därför jobba med strategier som gör att
biltrafiken minskar. Det finns en hel hop med forskning som visar fördelarna med att gynna
gång- och cykeltrafik, det minskar buller, det tar mindre plats (både väg och parkering), luften
blir hälsosammare och som sagt bryter vi inte systematiskt mot hållbarhetsprincip nummer ett
(som ju i sin tur är baserad på över 30 års forskning och validering).
Därför är mitt förslag att prioritera cykel- och gångtrafikanter mer genom fler
övergångsställen. Låt cyklister och gående gå före, så kanske fler hakar på att cykla istället för
att åka bil de 100 meter de har till ICA. Underlätta för era medborgare att göra mer hållbara
val; sätt ut övergångsställen på fler platser i staden. Ja, i princip överallt. Tack på förhand!”
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 26 oktober 2020 att överlämna ärendet till tekniska
utskottet för yttrande.
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§ 6 (forts)
Tekniska utskottets yttrande
År 2000 infördes lagen om väjningsplikt s.k. zebralagen som innebär väjningsplikt mot gående
vid obevakade övergångsställen. Ambitionen med zebralagen var att förbättra
framkomligheten för gående och minska antalet olyckor. Dessvärre så har olyckorna ökat sen
införandet. En anledning kan vara att obevakade övergångsställen invaggar oskyddade
trafikanter i en falsk säkerhet vilket gör att de inte är så uppmärksamma som de bör vara när
de ska korsa övergångsstället.
Cyklister och fotgängare har olika krav på framkomlighet och när det gäller att följa
lagstiftning. Detta beror på att cyklister är en fordonstrafikant och måste följa
vägtrafikförordningar som andra fordonstrafikanter. För cyklister är det mer besvärande att
behöva stanna för att passera över ett obevakat övergångsställe. De behöver gå av cykeln och
leda den över för att väjningsplikten ska gälla gentemot fordon på samma sätt som för gående.
För att cyklister ska ha företräde vid en passage så krävs det en cykelöverfart. Dessa ska ha en
utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. För
att hastighetssäkra dessa passager så bör en upphöjning anläggas där cykelöverfarten är tänkt
att placeras. Detta kan utgöra problem både för kommunens kollektivtrafik och inte minst för
räddningstjänsten i deras yrkesutövande.
Med flertalet obevakade övergångställen så sker det även en ökning av koldioxidutsläpp och
buller om bilister tvingas stanna för gående ofta och sedan behöver accelerera för att komma
iväg. En jämn låg hastighet är i detta fall det mest önskvärda när det gäller utsläpp och buller.
Samtidigt så kan acceptansen och respekten för väjningsplikt gentemot oskyddade trafikanter
minska om det sker för ofta på korta sträckor. Det i sin tur kan öka risken för olyckor på
obevakade övergångställen.
Det är många saker som spelar in om vi ska få flera att gå eller cykla istället för att använda
bilen. Exempel på detta kan vara att använda sig av delar av den visionära stadsplanen för
Avesta där en förtätning av staden ingår vilket gör att avstånden minskar och att fler väljer
cykeln framför bilen. Fler exempel kan vara att planera gångfartsområden eller shared spaces
där bilister och oskyddade trafikanter tillsammans samspelar inom trafikrummet. Cykelnätet
bör även vara utformat så att de resande tar rakast möjliga väg till och från destinationer för
att slippa omvägar. Teknisk service delar åsikten om att biltrafiken bör minska till förmån för
gång och cykling ur ett hållbarhetsperspektiv. Att öka antalet obevakade övergångställen
underlättar framkomligheten och trafiksäkerheten för gående. För cyklister så måste större
investeringar göras på specifika punkter för att dessa ska få samma framkomlighet och
säkerhet som gående vid passager. Detta är inget som är tänkt att ses över innan cykelplanen
för kommunen är fastställd.
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§ 6 (forts)
Avesta kommun har ett litet antal obevakade övergångsställen inom kommunen sett till andra
kommuner. Vi håller med om att det finns flera platser inom kommunen där det skulle
underlätta för de oskyddade trafikanterna vid passage. Ett sådant är korsningen
Rutboleden/Skogsbovägen där det tillkommer ett övergångsställe under 2021.
Teknisk service vill främja gång och cykelanvändande inom kommunen. Det arbetas med att
ta fram en cykelplan som ska vara klar under 2021. NTF har inventerat de gång och
cykelpassager som idag finns inom kommunen och Teknisk service prioriterar i första hand att
se till att dessa har den standard som krävs av trafiksäkra passager samt med att förbättra och
utöka cykelvägnätet inom kommunen.
Vi kommer att titta på om det finns fler övergångar där vi inom Teknisk service kan införa
åtgärder som ökar framkomlighet och säkerhet som gynnar alla oskyddade trafikanter. Ett
stort utökande av obevakade övergångställen anser vi inte underlättar på det sätt som
förslagsställaren föreslår.
Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget ska avstyrkas.
Beredning
- Johanna Mattssons medborgarförslag om övergångsställen, 8 augusti 2020
- Kommunfullmäktige den 28 september 2020, § 123
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2020, §139
- Teknisk service remissyttrande, skrivelse nr. 66.20
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 18 januari 2021, § 3
- Kommunstyrelsen den 1 februari 2021, § 12
Beslut
- Medborgarförslaget anses som besvarat med teknisk service yttrande.

___
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§ 7 Jimmy Erikssons medborgarförslag om bilbio och
bilbingo
Dnr KK 2020-000174 912
Jimmy Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag om att anordna bilbio och bilbingo till
exempel i Torp.
Bildningsstyrelsens yttrande
Det är en god idé som Jimmy Eriksson föreslår att anordna bilbio och bilbingo vilket breddar
fritidsaktiviteterna i Avesta kommun.
Vem som helst får dock inte starta Bilbingo. Tillstånd ges till ideella föreningar som i
huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha
behov av inkomster från lotterier. Från 1 januari 2019 är det Spelinspektionen som är den
myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas
lagligt, säkert och tillförlitligt. Vi ser även att bilbio bör startas och hanteras av någon förening.
Beredning
- Medborgarförslag om bilbio och bilbingo
- Kommunfullmäktige 15 juni 2020, § 86
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2020, § 90
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott den 25 november 2020, § 60
- Bildningsstyrelsen den 9 december 2020, § 122
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 15
- Kommunstyrelsen den 1 februari 2021, § 9
Yrkanden
Mikael Westberg (S) med stöd av Ulf Berg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Westbergs(S) och Bergs (M) yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
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§ 7 (forts)
Beslut
- Medborgarförslaget avstyrks.
- Bildningsstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten om någon förening kan
arrangera bilbio/bilbingo och frågan ska lyftas med Avestas föreningsliv.

___
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§ 8 Michael Larssons medborgarförslag om
trafikförbättringar för säkrare passage över
Järnvägsbron vid Brogård
Dnr KK 2020-000255 912
Michael Larsson anför följande i sitt medborgarförslag:
”Djungelns lag gäller när man ska åka över bron vid Brogård/järnvägsbron
Jag/vi har ett förslag att kommunen sätter upp rödlysen på varje sida om bron, eller flyttar
skyltarna till varje sida om bron, samt tar bort sly/buskage så att sikten blir bättre. Nummer
ett förordas (rödlysen).
Varför? Det är incidenter där dagligen, när folk ”skiter” i att lämna företräde när motsatta
sidans bilar befinner sig på bron, risk för plåtskador, man kör bort en backspegel, eller ännu
värre att man kolliderar med gående på bron. Ofta går man sida vid sida.”
Tekniska utskottets yttrande
Teknisk service är medvetna om problemen som finns med framkomlighet och trafiksäkerhet
kring Brogårdsbron. Enligt 2 kap. 1 § trafikförordningen så skall en trafikant iaktta den
omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Det görs inte alltid vilket
ökar riskerna för olyckor. För tillfället så är ägandeförhållanden angående bron oklara och det
pågår en juridisk process om detta. Teknisk service har därför ingen möjlighet i dagsläget att
kunna ta ställning till möjligheterna att tillsätta ljussignaler vid ändarna av Brogårdsbron.
Att vägmärke B6 ”väjningsplikt mot mötande trafik” och vägmärke B7 ”mötande trafik har
väjningsplikt” sitter vid avsmalningen beror på att märke B6 endast får sättas upp vid en sådan
vägsträcka som även under mörker kan överblickas i hela sin längd från ändpunkten. Att flytta
dessa märken skulle öka siktsträckan markant vilket försvårar trafiken på bron ytterligare.
Åtgärd för slyröjning planeras genomföras senast kvartal 2 2021.
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§ 8 (forts)
Beredning
- Michael Larssons medborgarförslag daterat 5 oktober 2020
- Kommunfullmäktige den 26 oktober 2020, § 151
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020, § 159
- Teknisk service remissyttrande, skrivelse nr. 67.20
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 18 januari 2021, § 4
- Kommunstyrelsen den 1 februari 2021, § 13
Beslut
- Medborgarförslaget avstyrks i delarna om signal och skyltning
- Medborgarförslaget tillstyrks i delen om slyröjning.
___
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§ 9 Revisionsrapport – Granskning av föreningsbidrag
Dnr KK 2021-000017 007
KPMG har av Avesta kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska huruvida
kommunens rutiner för beslut om föreningsbidrag är ändamålsenliga. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen har varit att konstatera huruvida
bildningsstyrelsen har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende
handläggningen av bidrag till föreningar och studieförbund.
I missivet anför revisionen: ”Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är
att befintliga styrdokument och riktlinjer inte är fullt ut ändamålsenliga samt att
bildningsstyrelsens interna kontroll avseende bidrag till föreningar och studieförbund kan
stärkas.
Av granskningen framgår att befintliga styrdokument behöver kompletteras med
förtydliganden kring krav och kriterier för bedömning. Därtill saknas ett politiskt beslutat
dokument avseende bidrag till fritidsföreningar.
Vi kan konstatera att uppföljning av föreningarnas verksamhet främst sker en gång om året i
samband med föreningarnas ansökan om bidrag. Däremot genomförs inte löpande kontroller
av föreningarnas verksamhet under året i syfte att följa upp att bidragen används till den typ av
verksamhet som föreningarna beviljats bidrag för.
Av genomförd stickprovskontroll framgår bland annat att årsmötesprotokollet för tre av fyra
kontrollerade kulturföreningar saknas. Därmed bedömer vi att kontrollen av att
bidragssökande föreningar uppfyller kraven inför beviljande och utbetalning av
föreningsbidrag bör stärkas.
Utifrån i de rapporten beskrivna iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi
bildningsstyrelsen att:
- Säkerställa att det för samtliga former av föreningsbidrag finns ett tydligt politiskt beslutat
styrdokument som reglerar vilka krav som ställs på föreningarna och vilka kriterier som om
bidrag grundar sig på.
- Införa stickprovskontroller inom ramen för handläggningen i syfte att säkerställa
föreningars uppfyllnad av kraven inför utbetalning samt kontrollera huruvida föreningarnas
och studieförbundens användning av bidragen är i linje med ansökan.
- Fortsätta utveckla digitaliseringen av ansökan om föreningsbidrag och bidrag till
studieförbund i syfte att effektivisera handläggningsprocessen.
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§ 9 (forts)
- Tillse att översyn avseende hyressättningen genomförs, i syfte att skapa likvärdighet mellan
föreningarna.”
Beredning
- Missiv och revisionsrapport gällande granskning av föreningsbidrag
Beslut
- Revisionsrapporten skickas till bildningsstyrelsen för yttrande.
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§ 10 Revisionsrapport – Uppföljande granskning
Dnr KK 2021-000018 007
KPMG har av Avesta kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljande
granskning av tre tidigare granskningar. Avesta kommuns revisorer vill utifrån tidigare års
genomförda granskningar, se vilka åtgärder som styrelser och nämnd har vidtagit med hänsyn
till granskningsresultatet för respektive granskning. De tre granskningar som uppföljning
omfattar är granskning av kommunens målstyrningsprocess, granskning av
kompetensförsörjningen och 2019 årsgrundläggande granskning med tema trygghet.
Revisorerna anför följande: ”Kommunstyrelsens arbete med målstyrningen har sedan den
tidigare granskningen förbättrats, där processen tydliggjorts i Mål och budget 2020–2023 och
en förbättrad redovisning av måluppfyllelsen i delårsrapporten skett. Genom den utvecklade
styrprocessen som beskrivs i Mål och budget 2021–2023 har uppföljningen noterat att
förbättringar skett på två av fyra tidigare rekommendationer.
Kommunstyrelsens arbete med kompetensförsörjningen har sedan tidigare granskningen skett
genom ett framtagande av ett kompetensförsörjningsprogram. Det har dock inte blivit
implementerat utifrån att tjänsten som personalchef varit vakant. Vidare kan konstateras att
kommunen inte genomfört de tidigare lämnade rekommendationerna.
Kommunstyrelsens arbete med nytt ANDTS (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel)program står ännu ofärdigt. Vad gäller frågan om ny organisation likt modellen i Norrtälje har
diskussioner inte skett i det lokala brottsförebyggande rådet. I vår mening har arbetet tagit
väldigt lång tid och vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att påskynda arbetet med både
ANDTS-programmet och ny organisation.
Bildningsstyrelsen har sedan den grundläggande granskningen 2019 arbetat för att öka
tryggheten. Det är av stor vikt att fortsätta med aktivt arbete för att garantera trygghet
framgent. Under 2020 har pandemin varit källa till oro för elever landet över, samtidigt som
distansundervisning fortsatt är aktuellt. Som en del av kommunens utbildningsansvar är det
viktigt att försöka ge elever och personal de bästa förutsättningar för lyckade resultat.
Omsorgsstyrelsen har arbetat med insatser mot droganvändning i samråd med andra berörda
parter i Avestamodellen 3.0. Modellen är ett samarbete mellan omsorgsförvaltningen och
bildningsförvaltningen gällande barn och unga i behov av särskilt stöd. Arbetet med
digitalisering inom förvaltningen har en fastställd handlingsplan, och det är av vikt att avsätta
såväl resurser som tid för att följa denna, även när omvärlden ger andra utmaningar.
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§ 10 (forts)
Med bakgrund av ovan rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
- Att fortsatt aktivt arbeta med att utveckla process, uppföljning och analys för att tillse en
god målstyrning i Avesta kommun
- Att implementeringen av kompetensförsörjningsprogrammet påbörjas skyndsamt och att
de tidigare lämnade rekommendationerna åtgärdas i det arbetet.
- Att påskynda arbetet med nytt ANDTS-program och ny organisation för trygghetsarbetet.
Beredning
- Missiv och revisionsrapport – Uppföljande granskning
Beslut
- Revisionsrapporten skickas till kommunstyrelsen för yttrande.
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§ 11 Revisionsrapport - Granskning av kvalitetsstyrning
och resursutnyttjande inom äldreomsorgen
Dnr KK 2020-000243 007
Omsorgsstyrelsen har fått i uppdrag att yttra sig över av revisionen beställda
revisionsrapporten från KPMG avseende ”Granskning av kvalitetsstyrning och
resursnyttjande inom äldreomsorgen. Av revisionsrapporten framgår följande
rekommendationer till omsorgsstyrelsen:
• Att fastställa och tydliggöra syfte och målgrupp avseende riktlinjen trygghetsboende –
riktlinjer för Avesta kommun.
• Att utveckla former för hur medarbetarperspektivet i större utsträckning kan integreras i
ledningssystemet.
• Att utarbeta nya sätt att stärka arbetet med gemensamma målbilder på verksamhetsnivå
rörande verksamheternas mål och syften.
• Utreda hur verksamhetsövergripande yrkesgruppers behov av samverkan och samverkan
mellan olika verksamheter kan tillgodoses
• Överväga hur förutsättningarna för en långsiktig samverkan mellan region och kommun
påverkas om projektet ”Hand i hand” inte återupptas
• Att utreda hur befintliga styrsystem kan justeras i syfte att utifrån kunskap om
verksamheternas kvalitet och förutsättningar utveckla mer agila, det vill säga, flexibla och
effektiva arbetssätt vid genomförandet av dagliga insatser utifrån brukarnas behov.
Nedan presenteras omsorgsstyrelsens svar med utgångspunkt i ovanstående
rekommendationer.
Fastställa och tydliggöra syfte och målgrupp avseende riktlinjen trygghetsboende –
riktlinjer för Avesta kommun.
Av kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 framgår det att Trygghetsboende – riktlinjer för
Avesta kommun fastställdes. Riktlinjen reviderades även under 2019 när kön till
trygghetsboenden togs över av Gamla Byn AB. Av dokumentet framgår inte detta. Riktlinjer
ska innehålla den informationen och Omsorgsstyrelsen instämmer med revisionen om att
detta bör åtgärdas. Av riktlinjen framgår det att syftet med densamma är att:
”Fastställa vad som gäller för att ett boende ska definieras som trygghetsboende samt att
reglera befintlig och tillkommande verksamhet så att den bedrivs likartat, effektivt och med
god kvalitet.
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§ 11 (forts)
Syftet med trygghetsboende som boendeformen är att erbjuda ett boende med möjligheter till
utökad service och social gemenskap, som ger en grund för trygghet och hög boendekvalitet
för äldre. Tillgång till trygghetsboende ger ett minskat behov av platser i särskilt boende.”
Av dokumentet framgår det att målgruppen är
•
•
•

Personen ska vara folkbokförd i Avesta kommun
Personen ska vara 65 år eller äldre
Personen bedömer att hen behöver stöd och/eller ökad i trygghet i sin dagliga livsföring
utöver vad hen kan få i sin nuvarande bostad

Omsorgsförvaltningen anser inte att syftet eller målgruppen behöver förtydligas ytterligare.
Att utveckla former för hur medarbetarperspektivet i större utsträckning kan integreras
i ledningssystemet
Omsorgsförvaltningens ledningssystem är upprättat utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och omfattar
hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och all verksamhet enligt LSS. Enligt 6 kap 1 §
ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS säkerställa att
verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i
ledningssystemet. Under rubriken ”Personalens medverkan i kvalitetsarbetet” framgår
följande:
•
•
•
•
•
•

I Avesta ska all personal ha kännedom om kvalitetsarbetet och känna till
ledningssystemet.
Varje enhetschef ansvarar för att underställd personal får information om systemet.
Personalen kan påverka innehållet i ledningssystemet genom att lyfta kvalitetsfrågor som
behöver utvecklas till sin närmaste chef.
Enhetschef ansvarar för att föra kvalitetsfrågorna vidare till Resultatenhetschef.
Vid enhetens årliga verksamhetsplanering deltar all personal och upprättar sin egen
handlingsplan för att nå kvalitetsmålen för året.
All personal som tjänstgör deltar i Arbetsplatsträffar/chefsträffar för information och
rapportering utifrån handlingsplanen.

Vidare framgår det att 2 § Enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och
sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls samt att det enligt
3 § Av 14 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) och 24 a § LSS framgår att var och en som
fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller i verksamhet enligt LSS är skyldig att medverka i
verksamhetens kvalitetsarbete.
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Enligt ovanstående beskrivning säkerställer Ledningssystemet medarbetarperspektivet och
personalens delaktighet. Det framgår också tydligt i lagstiftning och Ledningssystem
personalens skyldighet att medverka i kvalitetsarbetet. Att arbeta för en ökad delaktighet i
kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process med nya medarbetare och medarbetare som i
huvudsak har sin uppgift att verkställa biståndsbeslut utifrån behov. Igenkännandet i
Ledningssystemet är olika från medarbetare till medarbetare och innebär inte att kvalitén i
insatserna är sämre hos de medarbetare som har ett mindre igenkännande i ledningssystemet.
Däremot behöver förvaltningen oförtrutet arbeta för att medarbetarperspektivet hålls levande
så att kvalitetsmål och insatser av god kvalité säkerställs. Formen är tydligt angiven i
Ledningssystemet.
Att utarbeta nya sätt att stärka arbetet med gemensamma målbilder på
verksamhetsnivå rörande verksamheternas mål och syften.
Processen med mål och budgetarbete inom omsorgsförvaltningen trattas ner från
Kommunfullmäktige till Omsorgsstyrelsen och blir utgångspunkten för
omsorgsförvaltningens verksamhetsplaneringar. I processen med att ta fram
verksamhetsplaner ute på enheterna ska varje enhet arbeta utifrån omsorgsstyrelsens mål och
syften. Omsorgsförvaltningen håller med revisionen om att tappet på sjuksköterskesidan
bidrar till att majoriteten av sjuksköterskornas tid behöver prioriteras för hälso- och
sjukvårdsarbete. Visst utvecklingsarbete där ansvaret tidigare legat på sjuksköterskeenheten
har därför blivit nedprioriterat. Omsorgsförvaltningen anser dock att det finns ett tydligt
arbete kring verksamhetens mål och syfte inom ramen för verksamhetsplaneringen.
Utreda hur verksamhetsövergripande yrkesgruppers behov av samverkan och
samverkan mellan olika verksamheter kan tillgodoses samt utreda hur befintliga
styrsystem kan justeras i syfte att utifrån kunskap om verksamheternas kvalitet och
förutsättningar utveckla mer agila, det vill säga, flexibla och effektiva arbetssätt vid
genomförandet av dagliga insatser utifrån brukarnas behov.
Inom ramen för omsorgsförvaltningens utvecklingsarbete ”bemanningsekonomi och
hälsosamma scheman” utreds både rekommendationen kring samverkan mellan verksamheter
samt hur effektivare arbetssätt kan uppnås. Under 2020 och fram till februari 2021 ska
samtliga enheter ha arbetat med Sverige kommuner och regioners verktyg Pilen 1 och 2.
Pilenverktyget är en workshop där medarbetarna får möjlighet att diskutera hur arbetssätt kan
förändras och hur brukartiden kan fördelas annorlunda utifrån schema och brukarnas behov.
Pilenarbetet är en del av bemanningsekonomi och hälsosamma schema. Inom ramen för
utvecklingsarbetet utreds nya arbetssätt för att på ett effektivare sätt tillvarata kompetensen
inom kommun. Målsättningen är att skapa en hållbar organisation där medarbetarnas
kompetens tas till vara på bästa sätt och där medarbetarna känner att man vill och orkar arbeta
heltid. Omsorgsförvaltningen ser arbetet som en nyckelsten i att kunna hantera det ökande
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omsorgsbehovet i och med den åldrande befolkningen i kombination med ett minskat antal
invånare i arbetsför ålder.
Överväga hur förutsättningarna för en långsiktig samverkan mellan region och
kommun påverkas om projektet ”Hand i hand” inte återupptas.
Hand i hand är inte ett projekt utan den samverkansform som används mellan
omsorgsförvaltningen och region Dalarna. Samverkansforumet har på grund av den rådande
pandemin inte kunnat sköta sitt arbete på samma sätt som tidigare. I och med covid-19 har
flera olika former av samverkan utvecklats mellan omsorgsförvaltningen och region Dalarna
med bland annat smittskyddsnätverk, MAS-samverkan och genom lokal sjukvårdsledning
inklusive privata vårdcentraler. Tanken är att fortsätta att arbeta inom hand i hand när covid19 situationen ser annorlunda ut. Att samverka med regionen är ett måste för
omsorgsförvaltningen och förvaltningen ser ingen anledning till att samverkansformen Hand i
hand inte kommer fortsätta framöver. Dessutom pågår utveckling och samverkan kring God
nära vård i hela Dalarna där Avesta bidrar med såväl regional processledare som deltagande i
regional styrgrupp.
Beredning
- Omsorgsstyrelsen den 19 november 2020, § 144
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2020, § 41
- Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2020
- Kommunfullmäktige den 28 november 2020, § 131
- Missiv – Granskning av kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom äldreomsorgen
- Revisionsrapport - Granskning av kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom
äldreomsorgen
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 12
- Kommunstyrelsen den 1 februari 2021, § 14
Beslut
- Yttrande över revisionsrapporten Granskning av kvalitetsstyrning och
resursutnyttjande inom äldreomsorgen godkänns.
___
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§ 12 Debitering av avgifter 2021 inom teknisk services
område
Dnr KK 2021-000031 316
Säsongen 2020 justerades säsongen för uteservering till att omfatta tiden 25 mars – 31
oktober. Detta genom ett ordförandebeslut. Beslut fattades även att uteserveringssäsongen
2021 skulle förändras till den 1 mars – 31 oktober 2021.
Beslut fattades vidare om att rabattera avgifter för hyra av mark vid etablering av uteservering
under 2020. Med anledning av att restaurangbranschen är en av de sektorer som varit särskilt
drabbade av Corona-pandemin föreslås den rabatterade hyran gälla även för år 2021.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2021
- Kommunstyrelsen den 15 februari 2021, § 19
Yrkanden
Lars Isacsson (S), Johan Thomasson (M) och Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Isacssons (S) med fleras förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslut
- Ingen avgift för hyra av mark vid etablering av uteservering tas ut under år 2021.
Ansökningsavgiften hos Polismyndigheten kvarstår dock.

___
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§ 13 Tillsynsavgifter för alkoholserveringstillstånd
Dnr KK 2021-000030 706
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för tillsyn av
serveringsställen som har blivit beviljad alkoholserveringstillstånd enligt de grunder som
beslutas av kommunfullmäktige. I Avesta kommun är tillsynsavgiften uppdelad på en rörlig
del som är beroende på den totala försäljningen av alkohol som serveringsstället haft
föregående år samt en fast del som är lika för alla serveringsställen.
Den rörliga delen är från 2,5 % till 50 % av prisbasbelopp och är beroende på den totala årliga
alkoholomsättningen på serveringsstället.
Den fasta avgiften är enligt taxa 2 700 kronor för serveringsställen med stadigvarande tillstånd
till allmänheten samt 2 100 för serveringsställen med stadigvarande tillstånd för slutet sällskap.
Syftet med avgifterna är att finansiera tjänster som kan arbeta med tillståndsärenden i
kommunen. Under 2020 var den totala inkomsten för tillsyn 158 708 kronor. Där den fasta
avgiften består av 58 200 kronor
Krog- och restaurangbranschen är en av de sektorer inom näringslivet som varit särskilt
drabbade av Covid 19-pandemin då flera av de begränsningar som skett från Regeringen har
begränsat deras möjligheter att servera mat och alkohol. Begränsningar har drabbat företagen
negativ då stor del av deras intäkter har försvunnit. Detta har även krögarna påtalat vid tillsyn.
För att stödja krögarna har Omsorgsförvaltningen fått i uppdrag av Avesta kommuns
krisledningsnämnd att ta fram ett förslag på en tillfällig revidering av kommunfullmäktiges
beslutade avgiftstaxa.
Förslag är att för 2021 ta bort den fasta tillsynsavgiften samt ändra procentsatserna som
baseras på den totala alkoholomsättningen till hälften enligt följande:
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Prisbasbelopp 2021: 47 600 kronor
Årlig alkoholomsättning (kr)
Avgift/år
0
75 001
150 001
225 001
300 001
500 001
750 001
1 000 001
2 000 001
3 000 001
4 000 001
5 000 001
6 000 001

-

75 000
150 000
225 000
300 000
500 000
750 000
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000

Taxa 2021
2,5 % av
PBB
5,00%
7,50%
10,00%
12,50%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

Taxa 2021
1 190 kr
2 380 kr
3 570 kr
4 760 kr
5 950 kr
7 140 kr
9 520 kr
11 900 kr
14 280 kr
16 660 kr
19 040 kr
21 420 kr
23 800 kr

Reviderad
taxa 2021
1,25 % av
PBB
2,5%
3,75%
5%
6,25
7,5%
10 %
12,5 %
15 %
17,5 %
20 %
22,5 %
25 %

Reviderad
taxa 2021
595 kr
1 190 kr
1 785 kr
2 380 kr
2 975 kr
3 570 kr
4 760 kr
5 950 kr
7 140 kr
8 330 kr
9 520 kr
10 710 kr
11 900 kr

Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020
- Kommunstyrelsen den 15 februari 2021, § 18
Yrkanden
Lars Isacsson (S) och Johan Thomasson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Isacssons (S) och Thomassons (M) förslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller det.
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Beslut
- Den fasta tillsynsavgiften under 2021 för stadigvarande alkoholtillstånd till allmänheten
sänks från 2 700 kr till 0 kr.
- Den fasta tillsynsavgiften under 2021 för stadigvarande alkoholtillstånd till slutet sällskap
sänks från 2 100 kr till 0 kr.
- Den rörliga taxan gällande tillsyn för stadigvarande alkoholtillstånd under 2021 sänks till 0
% av den ordinarie taxan.

___
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§ 14 Revidering av lokala ordningsföreskrifter från och
med 2021-04-15
Dnr KK 2020-000314 009
Efter inkommet medborgarförslag den 13 januari 2020 har det beslutats att skärpa reglerna
kring fyrverkerier och pyroteknik genom att inskränka tider för användningen av dessa. Vid
kommunfullmäktige den 12 december 2020 beslutades om att § 18 Fyrverkerier och andra
pyrotekniska i den Lokala ordningsföreskriften skulle revideras. Lokala ordningsföreskrifter
§ 18 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor reviderades 18 december 2020 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut §173.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 18 december 2020
- Förslag till lokala ordningsföreskrifter
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 18
- Kommunstyrelsen den 1 februari 2021, § 15
Beslut
-

Följande paragraf revideras i Lokala ordningsföreskrifterna för Avesta kommun:

§ 18
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på valborgsmässoafton från kl. 19:00 till kl.
23:00 samt på nyårsafton från kl. 21:00 till nyårsdagen kl. 01:00, inom detaljplanelagda (även
byggnadsplan och stadsplan) områden med sammanhållen bebyggelse. Under övriga tider på
året krävs tillstånd av polismyndigheten.
Tillstånd från polismyndighet krävs alltid inom ett avstånd av 200 meter från lasarettet,
sjukhem, begravningsplatser och kyrkogårdar.
Djurskyddslagen skall alltid beaktas i samband med användningen av pyrotekniska varor.
-

Lokala ordningsföreskrifter, daterade 2020-12-18, träder i kraft 2021-04-15.
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§ 15 Redovisning av det kommunala partistödet 2020
Dnr KK 2021-000011 104
Regler för partistöd i Avesta kommun
Reglerna för partistöd är i korthet följande:
Det lokala partistödet i Avesta kommun ges till de politiska partier som är representerade i
fullmäktige och som är juridiska personer. Partistöd får också ges till ett parti som har upphört
att vara representerat i fullmäktige, dock endast ett år efter det att representationen upphörde.
Det lokala partistödet för Avesta består av
- Grundstöd, som uppgår till 30% av prisbasbeloppet per parti/år (för år 2021 14 280:-)
samt
- Mandatstöd, som uppgår till 60% av prisbasbeloppet per mandat/år (för år 2021 28 560:-)
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använt.
Fullmäktige fattar årligen i februari beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får
besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning
respektive en granskningsrapport.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter redovisning till fullmäktige.
Redovisningen ska avses perioden januari till december.
Redovisning
Kommunkansliet har begärt in redovisning av hur det kommunala partistödet har använts
under år 2020. Samtliga partier har inkommit med skriftliga redovisningar samt
granskningsintyg.
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Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2021
- Redovisning av partistöd med granskningsintyg
Beslut
- Partiernas redovisning över partistödet 2020 godkänns.
- Partistödet för år 2021 på 1 270 920 kronor fördelas på följande vis:
- Centerpartiet: 99 960 kronor (för tre mandat)
- Kristdemokraterna: 42 840 kronor (för ett mandat)
- Liberalerna: 42 840 kronor (för ett mandat)
- Moderaterna: 271 320 kronor (för nio mandat)
- Socialdemokraterna: 556 920 kronor (för nitton mandat)
- Sverigedemokraterna: 185 640 kronor (för sex mandat)
- Vänsterpartiet: 71 400 kronor (för två mandat).
- Utbetalning av partistöd 2021 till kommunfullmäktiges sju partier sker i slutet av februari
2021.
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§ 16 Markanvisningsavtal för Skillingen 8, Fyrken 1 och
Rundstycket 8, tilldelning av tomter för flerfamiljshus vid
Dalergränd
Dnr KK 2020-000279 256
Plan- och näringslivsutskottet beslutade den 26 oktober 2020 att tilldela Acasa Bostad AB
fastigheterna Skillingen 8, Fyrken 1samt Rundstycket 8 för byggnation av flerfamiljshus.
Förslag till markanvisningsavtal med Acasa Bostad AB har tagits fram. Markanvisning innebär
att bolaget har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av fastigheterna Avesta
Skillingen 8, Fyrken 1 och Rundstycket 8 samt övriga villkor avseende exploateringen under
förutsättning att bygglov söks inom fyra veckor efter påskrivet markanvisningsavtal och
ansökan om statligt investeringsstöd görs inom fyra veckor från lagakraftvunnet
bygglovsbeslut.
Markanvisningen gäller till och med statligt investeringsstöd antingen beviljas eller nekas, dock
längst tolv månader från det att ansökan om statligt investeringsstöd inlämnats.
I och med att köpeskillingen överstiger 32 basbelopp behöver kommunfullmäktige fatta
beslut.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2020
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott den 26 oktober 2020, § 56
- Tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2021
- Markanvisningsavtal
- Fastighetskarta
- Plankarta
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 1 februari 2021, § 11
- Kommunstyrelsen den 1 februari 2021, § 6
Yrkanden
Lars Isacsson (S) och Gunilla Berglund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Isacssons (S) och Berglunds (C) förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal med Acasa
Bostad AB.
___
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§ 17 Per-Ola Ahlströms (SD) motion om införande av
drogtester i Avestas avloppsvatten
Dnr KK 2020-000252 913
Per-Ola Ahlström (SD) har inkommit med följande motion:
Flera kommuner har infört tester av avloppsvattnet i sina kommunala reningsverk som en del i
det presumtiva arbetet för att minska droganvändningen och så borde även göras i Avesta
kommun. Detta skulle då vara en del i det samarbete som görs i många kommuner med
Länsstyrelsen i deras länsövergripande handlingsplan för Dalarnas arbete med alkohol,
narkotika, dopning och tobak (ANDT). Många gånger i debatten så hamnar man i
diskussionen hur åtgärder och olika insatser har fungerat i arbetet mot droganvändandet inom
kommunen. Ökar droganvändningen, stagnerar eller minskar den och vilka droger handlar det
om? En del i det förebyggande arbetet skulle vara regelbundna tester som påvisar förekomsten
av droger över året och även mängden och dess spridning. Dessa tester och statistiska data
kan sedan använda som ett led i arbetet mot drogers förekomster hos främst ungdomar och
vuxna för att utvärdera eventuella åtgärder och därmed förbättra det förebyggande arbetet
mot ANDT.
Avesta kommun VA enhet har fått frågan från kommunrevisorerna om drogtestning av
avloppsvattnet och svaret blev då att Avesta VA inte fått någon beställning av tester och
därför inte anser att detta bör ligga inom VA-kollektivets budgetram men att man är öppen
för tester om någon annan förvaltning beställer dessa tester.
Så med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Avesta:
- Att ge kommunstyrelsen tillsammans med lämpliga nämnder och förvaltningar i
uppdrag att utreda kostnader och vem som skall ansvara för tester av avloppsvattnet i
Avesta kommun.
- Att därefter införa dessa tester på försök i ett år med möjlighet till förlängning efter
utvärderingsperioden.
- Att uppdraget ska återrapporteras till berörda nämnder senast 2021-02-28
Kommunkansliets yttrande
I maj månad 2020 togs frågan om droganalyser av avloppsvatten upp i Brottsförebyggande
rådet. I Brottsförebyggande rådet konstaterade man då att det är viktigt att det finns en plan
och att det är definierat vad det är man vill veta. Syftet med testerna är också viktigt, vad vill
man tex få ut av testerna. Avesta Vatten och Avfall AB kan ta dessa prover på
kommunstyrelsens bekostnad.
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På Brottsförebyggande rådet i september togs frågan åter upp och frågeställningar som: vad
vill vi mäta, vilka substanser, skapa en indikator, lägesbild, vilka delområden, orter mm
diskuterades. Uppdrag lämnades till säkerhetschef/teknisk chef och säkerhetssamordnare att
utreda frågan.
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2020
- Kommunstyrelsen arbetsutskott den 26 oktober 2020, § 144
- Motion om införande av drogtester i Avestas avloppsvatten
- Kommunfullmäktige den 28 september 2020, § 128
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 14
- Kommunstyrelsen den 1 februari 2021, § 8
Yrkanden
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall till motionen.
Lars Isacsson (S) och Pia Aronsson (V) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) ställer bifall till motionen mot att den ska anses besvarad och
finner att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
Reservationer
Per-Ola Ahlström (SD), Christer Karlsson (SD), Anita Vytlacil (SD), Margareta Lindgren
(SD), Tomi Sandivk (SD) och David Larsson (SD) reserverar sig till förmån för Ahlströms
förslag.
Beslut
- Motionen anses besvarad.
___
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§ 18 Per-Ola Ahlströms (SD), Christer Karlssons (SD) och
Margareta Lindgrens (SD) motion om att införa gratis
drogtester för unga under 18 år
Dnr KK 2019 000303 913
Per-Ola Ahlström (SD), Christer Karlsson (SD) och Margareta Lindgren (SD) har inkommit
med en motion där man yrkar
-Att Avesta kommun inför gratis drogtester för unga under 18 år
-Att Avesta kommuns skolor jobbar med förebyggande åtgärder och informerar
föräldrar/målsmän om hur de ska upptäcka ett tidigt missbruk hos sina barn
Bildningsstyrelsens i samverkan med omsorgsstyrelsens svar
Gratis drogtester
Vid en misstanke om att en minderårig har ett missbruk kan en anmälan göras till
socialtjänsten, vissa yrkeskategorier har även en skyldighet att göra en anmälan, exempelvis
lärare som misstänker att en elev har missbruksproblematik. Socialtjänsten gör då en
bedömning om det finns anledning att upprätta en utredning i ärendet. Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) tar i sin skrift ”Förhandsbedömningar i socialtjänsten – ett riskområde”
upp att det inte är lämpligt att göra drogtester för att avgöra om en utredning ska påbörjas.
”IVO fann också att enskilda lämnade urinprover för att nämnden skulle bedöma om en utredning skulle
inledas. Det kan bero på okunskap om lagar och förordningar, otydliga rutiner, felaktigt skrivna handböcker,
försumlighet och hög arbetsbelastning. Nämnden ska väga det intrång i den personliga integriteten ett urinprov
kan tänkas medföra mot de intressen nämnden ska tillgodose. Provtagning är en åtgärd som den enskilde kan
uppfatta som starkt integritetskränkande. Oavsett om det är på nämndens initiativ eller om den enskilde själv
önskat att lämna prov skulle en utredning ha inletts.”
När frågan utreddes på omsorgsförvaltningen var ansvariga chefer i kontakt med IVO som
uttryckte att ett urinprov är så pass integritetskränkande att det inte under några som helst
omständigheter kan ske utan insats eller utredning. Att lämna ett urinprov är ett stort ingrepp
på den enskildas privata sfär och det finns inga möjligheter för verksamheter som bedrivs
under socialtjänstlagen att utföra urinprovstester utan biståndsbeslut och/eller under en
utredning.
Av ovannämnda anledning finns det ingen rättslig möjlighet för omsorgsförvaltningen att
erbjuda gratis drogtester på ett sådant sätt som motionärerna förespråkar.
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Förebyggande åtgärder
Insatser kring droger och missbruk finns beskrivet i dokumentet ”Rutiner ANDTS” som
tagits fram gemensamt av Bildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen. Här framgår att
omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen arbetar främjande, förebyggande och
ingripande genom bland annat
• Samverkansgruppen BUAD
• Ung livsstil i åk7-9
• Effekt – föräldrastödsprogram
• Linusgrupp
• Information på föräldramöten i skolan
• Hälsosamtal med skolsköterska
Av ”Rutiner ANDT” framgår också vad som ska göras vid misstanke om missbruk eller
försäljning av alkohol, tobak och droger. Omsorgsförvaltningen i samråd med
Bildningsförvaltningen ser i nuläget inte skäl att förändra rutinerna kring det förebyggande
arbetet då det är ett inarbetat arbetssätt och tillgodoser informationsbehovet till
vårdnadshavare.
Beredning
- Motion om att införa gratis drogtester för unga under 18 år i Avesta kommun
- Kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, § 174
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019, § 174
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott 28 oktober 2020, § 50
- Bildningsstyrelsen den 11 november 2020, 107
- Tjänsteskrivelse daterad den 29 juli 2020
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 17
- Kommunstyrelsen den 1 februari 2021, § 11
Yrkanden
Per-Ola Ahlström (SD) yrkar bifall till motionen i dess helhet.
Mikael Westberg (S), Susanne Berger (S) och Ulf Berg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) ställer Ahlströms (SD) förslag mot Westberg (S) med fleras och
finner att kommunfullmäktige bifaller Westbergs (S) förslag.
Reservationer
Per-Ola Ahlström (SD), Christer Karlsson (SD), Anita Vytlacil (SD), Margareta Lindgren
(SD), Tomi Sandivk (SD) och David Larsson (SD) reserverar sig till förmån för Ahlströms
förslag.
Beslut
- Det första yrkandet i motionen avstyrks i enlighet med omsorgsstyrelsens yttrande.
- Det andra yrkandet anses besvarat genom bildningsstyrelsens yttrande

__
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§ 19 Maarit Hesslings (M) motion om språktest för alla
som rekryteras till jobb inom omsorgsförvaltningen
Dnr KK 2020-000185 913
Maarit Hessling (M) framför i sin motion följande:
”Inom omsorgens olika ansvarområden finns alltid behov att förstå och göra sig förstådd på
svenska. Vid våra möten med anhöriga i olika äldreboende i Avesta har frågan om
språkbristningar bland personalen tagits upp. Missuppfattningar på grund av språket har
orsakat olika typer av felhanteringar och även felmedicinering. Både vid rapportering,
inläsning och självklart i kontakter med arbetskamrater är det viktigt att alla har goda
kunskaper i svenska. Våra äldre har svårare att förstå när inte svenska språket talas tydligt och
oftast även något högre och långsammare. Samma typ av svårigheter förekommer även i våra
LSS-boenden.
Det är på samma sätt för äldre som får alzheimer och går tillbaka mot sin barndom. Om då
modersmålet är annat än svenska är det bra om det finns personal som även kan prata och
förstå andra språk. Kompetens i något annat språk än svenska bör vara meriterande vid
anställning.
I Botkyrka införs språktester för alla som rekryteras inom omsorg och förskola, se artikel i
Dagens Samhälle nummer 16 2020.
Jag yrkar att:
Avesta kommun inför språktester för ny personal som ska anställas till äldreomsorgen och till
LSS-boenden. Vidare att det ska ses som särskilt meriterande att kunna ett ytterligare språk.”
Omsorgsstyrelsens yttrande
De senaste åren har det varit en stor debatt om språktester. Delar av debatten handlar om
generella språktester som krav vid medborgarskap och andra delar handlar om språkkrav inom
olika typer av arbete. Som motionen nämner ska Botkyrka införa språktester för alla som
rekryteras in om omsorg och förskola från 1 oktober 2020. Botkyrka motiverar det med att
det handlar om trygghet, patientsäkerhet och kvaliteten på omsorgen. Botkyrka hänvisar även
till att kraven på undersköterskor blivit högre med krav på social dokumentation vilket kräver
att medarbetarna är bättre på svenska.
Den forskning som finns på området handlar mycket kring hur språktester påverkar personen
som inte har svenska som modersmål. Forskning visar att språktester motverkar integration
och bidrag till stress och oro för den som ska genomföra testen. Det finns ont om forskning
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kring hur språktester inom omsorgen påverkar verksamheten, troligtvis för att många börjat
titta på språktester det senaste året. Det som påtalas i debatten kring språktester i media
handlar mycket om hur vi säkerställer en säker vård för omsorgens brukare och säkerställer att
omsorgspersonalen har den kompetens som behövs för arbetet. Det som ett flertal debattörer
faller tillbaka på är vikten av att kompetens tas tillvara på och att den person som är mest
kompetent för ett arbete är den som ska ha arbetet. I den kompetensmallen finns ett flertal
punkter som gäller för omsorgspersonal, en av de kompetenserna är att personen behöver
behärska svenska på ett sådant sätt att hen klarar av arbetsuppgifterna. Men kravet på fullgod
svenska är inte tillräckligt för att arbeta inom vården utan fler kravs ställs utifrån de
kompetensmallar som finns för vårdyrken.
Att enbart göra ett språktest är en snäv definition av att säkerställa att en person har
kompetensen som krävs för en tjänst. Att utforma ett sådant språktest som säkerställer att
personen klarar av arbetet är svårt och varje individ som genomför testet kommer ha olika
förutsättningar för att klara av ett sådant test. Det finns ingen forskning som stöder att
språktester skulle vara gynnsamt för utvecklingen av språkkunskaper. Det finns forskning på
att det istället utsätter personer som inte har svenska som modersmål för en stor stress över
att kunna exakt den svenskan som testas i testet.
Språkkompetens är viktigt inom alla yrken i Avesta kommun och omsorgsförvaltningen anser
att frågan om språktester ska genomföras eller inte är en övergripande fråga som bör utredas
av personalenheten utifrån likställighetsprincipen. Inom omsorgsförvaltningens område finns
möjlighet att arbeta med språkombud som utbildas av vård och omsorgscollege.
Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling.
Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande
och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat
modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning och
social dokumentation. Utbildning till språkombud är en uppdragsutbildning som är förenligt
med kostnader. Om man inför språkombud så behöver även del av språkombudets arbetstid
frikopplas för uppgiften. Omsorgsförvaltningens budget har hittills inte medgett denna
satsning.
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Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2020
- Omsorgsstyrelsens arbetsutskott den 3 november 2020, § 42
- Omsorgsstyrelsen den 19 november 2020, § 145
- Motion om språktest för alla som rekryteras till jobb inom omsorgsförvaltningen
- Kommunfullmäktige den 15 juni 2020, § 88
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2021, § 16
- Kommunstyrelsen den 1 februari 2021, § 10
Yrkanden
Maarit Hessling (M), med stöd av Roy Uppgård (KD), Per-Ola Ahlström (SD), Gunilla
Berglund (C), Katarina Andersson (M), Rolf Rickmo (M), Christer Karlsson (SD), Ulf Berg
(M) och Johan Thomasson (M) yrkar bifall till motionen.
Susanne Berger (S) med bifall av Pia Aronsson (V) och Tom Andersson (S) yrkar att motionen
avstyrks.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) ställer förslag om bifall till motionen mot att densamma ska
avstyrkas emot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska
avstyrkas.
Votering
Johan Thomasson (M) begär votering vilket verkställs. Voteringsordningen är att den som vill
att motionen avstyrks svarar ja och den som vill att motionen bifalls svarar nej. Voteringen
genomförs och redovisas nedan:
21 ja-röster
Lars Isacsson (S), Susanne Berger (S), Mikael Westberg (S), Maria Andersson (S), Kurt
Kvarnström (S), Blerta Krenzi (S), Pia Aronsson (V), Patrik Sundin (S), Laila Borger (S), Stefan
Palm (S), Anna Perman (S), Lars Levahn (S), Charlotta Engström (S), Åsa Lövgren (S),
Daniel Brogedahl (S), Göran Edström (S), Tom Andersson (S), Erika Bengtsson (V), Patrik
Engström (S), Kirsti Persson (S), Gerd Svedberg (S), Eva Lidström (S)
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20 nej-röster
Johan Thomasson (M), Per-Ola Ahlström (SD), Ulf Berg (M), Karin Perers (C), Margareta
Lindgren (SD), Johannes Kotschy (M), Maarit Hessling (M), Christer Karlsson (SD) , LarsÅke Carlsson (C), Roy Uppgård (KD), Anita Vytlacil (SD), Katarina Andersson (M), Bo
Brännström (L), Rolf Rickmo (M), Peter Albinsson (M), Gunilla Berglund (C), Gabriella
Persdahl (M), Henrik Hästbacka (M), Tomi Sandvik (SD), David Larsson (SD)
Efter avslutad votering finner ordförande att ja-rösterna är flest och att motionen därför ska
avstyrkas.
Reservationer
Johan Thomasson (M), Per-Ola Ahlström (SD), Ulf Berg (M), Karin Perers (C), Margareta
Lindgren (SD), Johannes Kotschy (M), Maarit Hessling (M), Christer Karlsson (SD) , LarsÅke Carlsson (C), Roy Uppgård (KD), Anita Vytlacil (SD), Katarina Andersson (M), Bo
Brännström (L), Rolf Rickmo (M), Peter Albinsson (M), Gunilla Berglund (C), Gabriella
Persdahl (M), Henrik Hästbacka (M), Tomi Sandvik (SD), David Larsson (SD) reserverar sig
till förmån för Hesslings (M) yrkande om bifall till motionen.
Beslut
- Motionen avstyrks.
___
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§ 20 Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke
Carlssons (C) motion och Anders Flodströms
medborgarförslag om seniorboende i Fors
Dnr KK 2021-000041 913
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C), Lars-Åke Carlsson (C) och Anders Flodström har
lämnat in en motion/medborgarförslag där de skriver:
”För att möjliggöra/ skapa ytterligare äldreboenden på fler platser inom kommunen finns det
goda möjligheter att bygga nytt boende i anslutning till Framnäs i Fors där det finns två lediga
tomter: Västanfors 5:27 på 1063 kvm och 5:28 på 1064 kvm som för närvarande tillhör Avesta
kommun. Det finns olika typer av bostäder som kan passa men vi ser gärna att kommunen
satsar på någon form av seniorboende i småstugor där tillgång till servicepersonal kan erbjudas
om behov finns.
Fors är den kommundel som saknar äldreboende för de som inte längre vill/kan bo kvar i ett
stort hus utan att vara i situationen att behöva heldygnsomsorg. Det innebär att man måste
lämna sitt sociala nätverk när man inte längre kan bo kvar i sitt hem och kanske flytta till
Krylbo eller Avesta.
Utifrån ovanstående yrkar vi
Att äldreboenden av lämplig modell byggs i Fors enligt förslag ovan”
Beredning
- Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion och Anders
Flodströms medborgarförslag om seniorboende i Fors
Beslut
- Motionen/medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 21 Karin Perers (C) motion om att ge en gata i Avesta
stadskärna namnet Erik Östrands gata
Dnr KK 2021-000039 913
Karin Perers (C) har lämnat en motion där hon skriver:
”Kommunfullmäktige föreslås besluta att rekommendera Miljö- och Byggförvaltningen att ge
en gata i Avesta stadskärna namnet Erik Östrands gata.
Det är välmotiverat att hedra Erik Östrands gärning med ett gatunamn, som för överskådlig
framtid håller hans minne levande:
Under flera årtionden var Erik Östrand en av de mest inflytelserika politiskt förtroendevalda i
Avesta. När Avesta storkommun skulle bildas 1967, behövdes en stark och samlande kraft för
att bygga för-troende och skapa ett samspelt lag av politiker som kom från fem olika miljöer.
Socialdemokraterna, som kunde bilda majoritet i den nya kommunen, valde att tillfråga Erik
Östrand.
Erik Östrand föddes 1907 i Söderfors där hans pappa var smed. Familjen flyttade 1920 till
Avesta och när det var dags för yrkesval blev Erik svarvare vid Avesta järnverk. Han
engagerade sig i friidrott, var särskilt framgångsrik i höjdhopp och utsågs ett år till Folkares
bäste idrottsman. Genom sitt arbete blev Erik också fackligt aktiv, både lokalt och centralt
inom Metallindustriarbetareförbundet. Under många år var han ordförande i Metalls avdelning
123 i Avesta.
Vid tjugosju års ålder valdes Erik Östrand in i Avesta stadsfullmäktige – en roll som han
behöll hela livet ut. Med egna ögon såg han orättvisor, i arbetsliv och samhälle, och i
berättelserna om hans politiska gärning är orden ”handlingskraft” och ”beslutsamhet” ofta
återkommande. Erik Östrand verkade för värdiga villkor för alla människor. I det lokala ville
han förändra bruksstadens profil till en modern, jämlik välfärdsstad. Under arton år i
riksdagens andra kammare drev han på i nationella frågor.
Erik Östrand blev den förste ordföranden i kommunstyrelsen (drätselkammaren) i Avesta
stor-kommun. Han var respekterad och uppskattad. Han dog på sin post, vid 63 års ålder,
efter drygt fyra år som den nya kommunens mäktigaste person.
Ingen annan har så starkt som Erik Östrand banat väg för den fysiska utformningen av dagens
Avesta. Han tog tillvara sina kontaktytor på riksnivå, förhandlade fram statsbidrag och
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§ 21 (forts)
myndighetsbeslut gällande flytt av riksvägar, ny teater och mycket annat. I lokalpolitiken var
han både kommunalråd och ordförande i fastighetsbolaget Sälen som under hans ledning
startade omvandlingen av Avesta stadskärna.
(Text ur Folkareboken, andra tryckningen, 2020)”
Beredning
- Karin Perers (C) motion om att ge en gata i Avesta stadskärna namnet Erik Östrands gata
Beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 22 Per-Ola Ahlströms (SD) interpellation till
kommunstyrelsens ordförande om styrande majoritet i
sitt budgetarbete har tagit höjd för eventuella
konsekvenser av en nedläggning av Migrationsverkets
placeringar
Dnr KK 2021-000035 914
Per Ola-Ahlström (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars
Isacsson (S) med följande innehåll:
”Hur har styrande majoritet i sitt budgetarbete tagit höjd för eventuella konsekvenser
av en nedläggning av migrationsverkets placeringar?
Vi har kunnat följa i lokaltidningar en debatt om nedläggning av migrationsverkets boenden
inom Avesta kommun. I debatten har man gått hårt åt migrationsverket då styrande majoritet
med Isacsson i spetsen kritiserat det snabba förfarandet med flytt av befintliga migranter redan
under våren. Begäran ifrån Isacsson och styrande majoritet har varit att åtminstone invänta till
utgången av vårterminen för att inte slita barnen ifrån skolgången och kompisar.
Ett orosmoln dyker nämligen upp i samband med denna debatt då man kan skönja en detalj
som skrämmer, och definitivt oss inom SD, detta då styrande majoritet tyckts bakat in de
medel som skolan tillförts genom Migrationsverket som allmänna inom skolbudgeten, vilket
antagligen nu skapar ett (stort?) underskott 2021.
Då vi nyligen haft en omorganisation som nu skall realiseras och även snart färdigställer
nybygget på Skogsbo skola så har farhågor dykt upp.
Med anledning av detta vill vi fråga Kommunstyrelsens ordförande Lars Isaksson,
Socialdemokraterna:
- Fanns det verkligen inga indikationer tidigare under denna mandatperiod som gjorde att ni
planerade för detta scenario eller åtminstone kunde varit mer förberedda?
- Om svar ja, var då omorganisationen i grundskolan ett sätt att gardera sig för att stöden ifrån
migrationsverket skulle komma att dras in under 2021?
- Utöver stöden till migranters skolbarn har något av dessa ”öronmärkta” belopp använts i
löpande skolverksamhet? Och isåfall hur och vart?
- Att bygga skogsbo skola, kommer detta nu göra att fler skolor på landsbygden behöver
läggas ner?
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- Har kommunen ingått några (skriftliga?) avtal med Migrationsverket? Hur är dessa isåfall
utformade?”
Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) lämnar följande svar:
” Fanns det verkligen inga indikationer tidigare under denna mandatperiod som gjorde att ni planerade för
detta scenario eller åtminstone kunde varit mer förberedda?
Nej, vi fick ett mejl från kanslichef Michael J. Zaar, Migrationsverket, den 3/12-20, om en
önskan om kontakt och därefter i ett telefonsamtal fick vi beskedet, samma dag (3/12) som
migrationsverket skickade ut ett pressmeddelande om att verksamheten ska avvecklas från
Dalarna och Avesta.
- Om svar ja, var då omorganisationen i grundskolan ett sätt att gardera sig för att stöden ifrån
migrationsverket skulle komma att dras in under 2021?
Svar nej.
- Utöver stöden till migranters skolbarn har något av dessa ”öronmärkta” belopp använts i löpande
skolverksamhet? Och isåfall hur och vart?
De finansiella medel som kommer från Migrationsverket för att täcka kommunens kostnader
för asylsökande grundskoleelever på anläggningsboenden i Horndal, By och Fors uppgår till
53 400 kr/elev och år för elever i förskoleklass och 104 800 kr/elev och år i åk1-9. Bidraget
betalas ut efter ansökan och behandling vilket typiskt ger upphov till en eftersläpning på 9-10
månader. Eftersom pengarna behöver användas medan eleverna är på plats i skolan, bokas
medel ut till respektive skola utifrån en bedömning av kommande års storlek på bidraget.
Antalet lägenheter har den senaste tiden varit tämligen konstant, men
familjesammansättningen varierar och kan tidvis innebära fler grundskoleelever och färre
förskoleelever medan det andra perioder är tvärt om. Detta samt att det kan vara svårt att
beräkna hur mycket bidrag elever som flyttar in och ut ger upphov till, gör att bedömningen
av beloppen blir en smula osäker.
Under perioden 2015-19 betaldes pengarna ut proportionellt till de skolor där eleverna fanns
som genererade pengarna. Under 2020 förutsågs en kraftig minskning av de schablonmedel
som är till för att täcka kostnader under en tvåårig etableringsfas för elever som får
uppehållstillstånd. Eftersom asylsökande elever nästan uteslutande finns i Johan-Olovskolan,
By skola och Fors skola medan det finns en stor mängd nyanlända elever med
uppehållstillstånd i framför allt Markusskolan och Krylbo skola med nästan samma behov av
stöd i undervisningen fördelades en del av medlen från asylsökande elever i Horndal, Fors och
By om till elever med uppehållstillstånd i Markusskolan och Krylbo skola.
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Sammantaget budgeterades för 10 Mkr för asylsökande elever under 2020 varav 1 Mkr
fördelades till Markusskolan och lika mycket till Krylbo skola. Hittills har endast medel för
första kvartalet behandlats av Migrationsverket och de beviljade medlen för första kvartalet
indikerar att bedömningen ligger i linje med utfallet.
De skolor som har erhållit medel för nyanlända elever har givetvis använt dem för att ge stöd
till nyanlända elever. Det kan röra sig om undervisning i svenska/svenska som andra språk,
studiestöd, mindre undervisningsgrupper, men också utökad elevhälsa i form av skolsköterska
och kuratorsfunktioner. Medel behövs också till obligatoriska kartläggningar. Utöver specifika
insatser som ovan, så innebär naturligtvis 70-80 extra elever på Johan-Olovskolan att det
behövs fler klasser och därmed mer personal. Det kan ju i viss mån hänföras till ”löpande
skolverksamhet” men är ju en direkt följd av att Migrationsverket har sina
anläggningsboenden i Horndal, Fors och By och ger upphov till kostnader direkt beroende
härav.
- Att bygga Skogsbo skola, kommer detta nu göra att fler skolor på landsbygden behöver läggas ner?
Nej, byggandet av Skogsbo skola syftar till att vi ska kunna säga upp dyra modullösningar runt
om i kommunen och därigenom få plats för de skolbarnen i Skogsbo. (ex. mellanstadieelever
på Krylbo skola som ska gå i Skogsbo)
- Har kommunen ingått några (skriftliga?) avtal med Migrationsverket? Hur är dessa isåfall utformade?
Kommunen har inte några skriftliga avtal med Migrationsverket, inte som jag känner till.”
Beredning
- Per-Ola Ahlströms (SD) interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S)
om styrande majoritet i sitt budgetarbete har tagit höjd för eventuella konsekvenser av en
nedläggning av Migrationsverkets placeringar
- Lars Isacssons (S) svar på interpellation
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§ 23 Val av ordförande, ledamöter, revisor och
revisorssuppleant i Alfred Gustavsson i Spisbo fond
Dnr KK 2021-000029 102
Då mandatperioden för de förtroendevalda till Alfred Gustavsson i Spisbo fond upphör den
28 februari 2021 ska nya val förrättas.
Beredning
- Valberedningen den 15 februari 2021
Beslut
- Johanna Eriksson och Cecilia Andersson väljs till ledamöter i Alfred Gustavsson i Spisbo
fond
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§ 24 Fyllnadsval av ersättare i bildningsstyrelsen
Dnr KK 2020-000277 102
Jonas Wells (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i bildningsstyrelsen,
fyllnadsval ska därför göras.
Beredning
- Avsägelse av plats
- Valberedningen den 15 februari 2021
Beslut
- Jonas Wells (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i bildningsstyrelsen.
- Lars Levahn (S) väljs till ersättare i bildningsstyrelsen för återstoden av mandatperioden
2019–2022.
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Närvaroförteckning
Beslutande
Lars Isacsson (S)
Johan Thomasson (M)
Susanne Berger (S)
Per-Ola Ahlström (SD)
Mikael Westberg (S)
Ulf Berg (M)
Maria Andersson (S)
Karin Perers (C)
Kurt Kvarnström (S)
Margareta Lindgren (SD)
Johannes Kotschy (M)
Blerta Krenzi (S)
Pia Aronsson (V)
Patrik Sundin (S)
Laila Borger (S)
Maarit Hessling (M)
Christer Karlsson (SD)
Stefan Palm (S)
Anna Perman (S)
Lars-Åke Carlsson (C)
Lars Levahn (S)
Roy Uppgård (KD)
Anita Vytlacil (SD)
Charlotta Engström (S)
Katarina Andersson (M)
Bo Brännström (L)
Åsa Lövgren (S)
Daniel Brogedahl (S)
Rolf Rickmo (M)
Göran Edström (S)
Tom Andersson (S)
Erika Bengtsson (V)
Peter Albinsson (M)
Patrik Engström (S)
Gunilla Berglund (C)
Kirsti Persson (S)
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Närvaroförteckning (forts)
Gerd Svedberg (S)
Gabriella Persdahl (M)
Henrik Hästbacka (M)
Eva Lidström (S)
Tomi Sandvik (SD)
David Larsson (SD)
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