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§ 53 Information från kommunrevisionen
Dnr –
Revisionens ordförande Mats Myrén informerar följande:
Inför dagens fullmäktigemöte har vi författat några olika dokument. Ett är Revisionens
redogörelse i vilken vi berättar vad vi ägnat oss under året. Låt mig börja med det som vi
avslutar densamma med:
Vi har en ”bibel” som heter God Redovisningssed. Där står det:
”Att kommunicera och skapa en god dialog är grundläggande för ett effektivt revisionsarbete.
Kommunikation gör revisionen öppen och tillgänglig”
Informationen vi lämnar er idag och som via media blir tillgänglig för alla kommunens
innevånare är en viktig del av vårt revisionsarbete.
Ni har digitalt tillgång till vår redogörelse, den finns också som bilaga till protokollet från
dagens möte att läsa på kommunens hemsida.
Några korta ord om vad den innehåller:
- Vi noterar att målstyrningen har blivit bättre men att verksamhetsmålen behöver bli
mera realistiska, entydiga och mätbara.
-

Att kompetensförsörjningsprogrammet ännu inte implementerats

-

Vi rekommenderade bildningsstyrelsen att införa stickprovskontroller för att
säkerställa föreningars uppfyllnad av kraven inför utbetalning och kolla att föreningar
och studieförbund använder bidragen i linje med vad de sagt i ansökan

-

Att omsorgsstyrelsens ledningssystem har god struktur och systematik men att
medarbetarna i frontlinjen upplever att deras dagliga insatser inte alltid kan utföras
utifrån brukarnas behov

-

Att det inte råder brist på styrdokument inom koncernen, men att kommunkoncernen
måste fokusera på efterlevnad av dessa.

-

Vår granskning av Åvestadalskolans ombyggnad resulterade i slutsatsen ”Vår
bedömning är att VD och styrelsen i Gamla Byn AB har brustit i sina respektive
ansvar i hanteringen av ombyggnationen”.
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§ 53 (forts)
-

Vi anmärkte även på brister i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget. Enligt
Kommunallagens kapitel 6 §1 skall kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i helägda kommunala bolag. Det är viktigt att slå fast att
bolaget ytterst styrs av sin ägare, kommunen. Och att det, bolaget, inte står utanför
sin ägares styrning och kontroll.

-

Det är kommunstyrelsens ansvar att det finns ändamålsenliga riktlinjer som är
tillämpbara för samtliga verksamheter som lyder under styrelsen.

-

Vi begärde, i början av december 2020, svar till den 29 mars 2021, på vilka åtgärder
kommunstyrelsen ämnade vidta utifrån gransknings-resultatet. Det har vi ännu inte
fått.

Avslutningsvis vill jag nämna att vi i fredags träffade KFs presidium och hade en god dialog.
Sedan flera år har vi med dem tagit upp frågan om värdegrund. Så även i fredags.
Presidiet anser, i likhet med vad vi gör, att en gemensam värdegrund som är förankrad i
kommunorganisationens kultur, som omfattar riskhantering och har tydlig fokus på värdet för
medborgarna, är en för Avesta kommun viktig grundbult. Något vi alla skall verka för.
För kommunrevisionen
Mats Myrén
Ordförande
___
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§ 54 Revisionsrapport - Granskning av ombyggnation av
Åvestadalskolan
Dnr KK 2020-000303 007
KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorer i Gamla Byn AB genomfört en granskning av
styrning, uppföljning och rapportering av renoveringen av Åvestadalskolan i Krylbo.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att besvara om bolagets styrning av investeringsprojektet
ombyggnation av Åvestadalskolan har följt beslutade rutiner, riktlinjer och
projektstyrningsmodell. Granskningen ska även ge svar på om den löpande uppföljningen av
projektet varit tillräcklig och hur eventuella avvikelser har delgivits ledning och styrelse.
De förtroendevalda revisorerna skriver följande:
”Vår bedömning utifrån ovanstående slutsatser är att VD och styrelsen i Gamla Byn AB har brustit i sina
respektive ansvar i hanteringen av ombyggnationen av Åvestadalskolan”
Så avslutar KPMG:s revisorer sin bedömning. Vi instämmer till fullo i denna.
Vidare är vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte att investeringsprojektet
ombyggnation av Åvestadalskolan inte följt de riktlinjer som finns för bolaget. Det finns
rutiner i form av arbetssätt avseende investeringsprojekt men detta arbetssätt har varit
otillräckligt för att styra projektet. Kommunkoncernens ”riktlinjer för investeringar av större
eller principiell beskaffenhet” som är det närmaste man kan komma en projektstyrningsmodell
i Avesta kommunkoncern har inte följts av bolaget. Bolaget har heller inte upprättat någon
egen projektstyrningsmodell.
Vi anser att vår granskning har visat att den löpande uppföljningen av projektet varit
otillräcklig och att ledning och styrelse inte har skapat en projektorganisation som kan hantera
den typen av avvikelser som det här projektet haft.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi styrelsen för Gamla Byn att:
• Besluta om en projektstyrningsmodell där väsentliga delar i genomförandet beskrivs för hela
processen och ansvar är tydliggjort.
• Utreda hur riktlinjen för principiell beskaffenhet ska tillämpas och säkerställa att denna
efterlevs.
• Säkerställa att underlag i investeringsansökningarna förbättras så att de minst innehåller
riskbedömningar och konsekvensanalyser.
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§ 54 (forts)
• Bolaget bör föra en dialog med ägaren om de affärsmässiga riskerna med att bolaget äger
kommunala verksamhetslokaler samt öka transparensen i samband med beslut av
investeringsprojekt.
• Säkerställa att rapporteringen från projekten når styrelsen med rätt information i rätt tid.
• Säkerställa att rapportering till styrelsen och uppföljning av eventuella åtgärder baserat på
rapporteringen sker skriftligt på ett utförligt sätt.
• Förbättra attestreglerna i fråga om utförande, beslut och efterlevnad.
• Upprätta en riskanalys som beaktar de brister som identifierats i genomförandet av projektet
och besluta om kontrollmål i internkontrollplan för att beakta dessa.
Revisorerna vill även uppmärksamma att det i lekmannarevisionsgranskningen av
investeringsprojekt Boken 4, Badhustomten från år 2018 framkom liknande brister. Bland
annat visade granskningen att ärendet inte hade handlagts och utretts på ett tillfredsställande
och rättssäkert sätt. Detta då ärendet inte följt de riktlinjer och policys som finns antagna för
investeringsbeslut som kan anses relevanta mot bakgrund av den beskaffenhet ärendet
innehade. Inte heller var informationen samstämmig i alla delar inom projektet. Riskanalyser,
avvägningar och bedömningar hade inte redogjorts i den omfattning som skulle kunna
betraktas som önskvärd.
Revisorerna ser allvarligt på de att de brister som identifierades i tidigare granskning inte
åtgärdats och att liknande brister noteras även i denna granskning.
Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande över bifogad
revisionsrapport från bolaget till fullmäktiges sammanträde 29 mars 2021. Yttrandet bör även
lämnas till revisionen för kännedom.
I en särskild skrivelse till Kommunstyrelsen som enligt Kommunallagens kapitel 6 §1 ”skall ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10
kapitlet (helägda kommunala bolag) uppmanar vi denna att kritiskt granska hur de utövat sin
uppsiktsplikt och att den till Kommunfullmäktiges 29 mars 2021 redovisar hur denna
fortsättningsvis kommer att utövas.
Revisionsrapporten har överlämnats till styrelsen för Gamla Byn AB för yttrande.
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§ 54 (forts)
Yttrande från Gamla Byn AB
Inledande kommentar: Styrelsen i Gamla Byn AB påpekar att granskningsrapporten pekar ut
felaktigheter som begåtts vid en tidpunkt där nuvarande styrelse och vd inte var ansvariga för
verksamheten. Det som påpekas och är de stora orsakerna till budgetöverskridande är bland
annat bristande underlag för investeringsbeslut och bristfällig projektering. Frågan om val av
entreprenadform bör också ifrågasättas.
Kommentar till kommunrevisionens rekommendationer till styrelsen för Gamla Byn AB:

Att besluta om en projektstyrningsmodell där väsentliga delar i genomförandet beskrivs
för hela processen och ansvar är tydliggjort
Bolaget instämmer i att ett arbete ska göras vad avser att implementera en projektstyrningsmodell
avseende i första hand byggprojekt. Punkten ingår i föreslagen internkontrollplan för 2021 och
kommer att följas upp.

Att utreda hur riktlinjen för principiell beskaffenhet ska tillämpas och säkerställa att
denna efterlevs
Kommunrevisionen menar troligen ”riktlinjen för investeringar av större beskaffenhet” varför
frågan besvaras utifrån denna tro. Gamla Byn AB ser inte att riktlinjen är skriven och anpassad
för bolagen i Avesta kommunkoncern. Riktlinjerna är väldigt svåra, för att inte säga omöjliga, att
applicera på bolaget eftersom det bland annat är förvaltningschef som är beställare i projekten
samt tar investeringsbeslut. Det är bolaget som genomför investeringen, belastar bolaget
balansräkning, och ska därför ta investeringsbeslut. Förvaltningen i de stycken det är en
förvaltning som är beställare får en kostnad att hantera i sin resultaträkning.
Bolaget föreslår att det tillsammans med ägaren hittar formerna för hur och vid vilka nivåer i den
kommunala beslutsprocessen investeringsbeslut ska tas.

Att Säkerställa att underlag i investeringsansökningarna förbättras så att de minst
innehåller riskbedömningar och konsekvensanalyser
Bolaget ställer sig positiva till att efter en riskanalysmodell upprätta riskbedömningar och
konsekvensanalyser. Arbetet har redan påbörjats med att inventera lämplig modell.
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§ 54 (forts)
Att bolaget bör föra en dialog med ägaren om de affärsmässiga riskerna med att bolaget
äger kommunala verksamhetslokaler samt öka transparensen i samband med beslut av
investeringsprojekt.
Bolaget genomför två ägardialoger per år och avrapporterar på varje
kommunstyrelsesammanträde den aktuella situationen i bolaget. Beslut om att låta bolaget
uppföra och äga kommunala verksamhetslokaler är en ägarfråga. Bolaget ställer sig naturligtvis till
förfogande vid en sån diskussion.

Att säkerställa att rapporteringen från projekten når styrelsen med rätt information i rätt
tid
Att säkerställa att rapportering till styrelsen och uppföljning av eventuella åtgärder
baserat på rapporteringen
Rapportering och uppföljning till intressentgrupper är en naturlig del i den
projektstyrningsmodell som ska beslutas. I nuläget görs en avrapportering på varje styrelsemöte
av pågående projekt.
Att förbättra attestreglerna i fråga om utförande, beslut och efterlevnad
Vd har tidigare tagit beslut om attestordning och delgivit styrelsen. Ny rutin från 2021 innebär att
styrelsen beslutar om attestordning.
Att upprätta en riskanalys som beaktar de brister som identifierats i genomförandet av
projektet och besluta om kontrollmål i internkontrollplan för att beakta dessa.
Genomförda granskningar av dels entreprenadjurist från Glimstedts och dels KPMG beskriver
väl de fel som begåtts i projektet. Utifrån de rapporterna anser bolaget att ett beslut om
projektstyrnings-, riskanalysmodell och en genomarbetad beslutsmodell (riktlinje) innebär att
risken för att denna typ av budgetöverträdelser minimeras.
Slutord: Ju mer bolaget internt har granskat projektet inser bolaget att de belopp som nedlagts i
projektet knappast kunnat undvikas. En dåligt genomförd projektering medförde ett alldeles för
lågt budgeterat investeringsbelopp. De renoveringsarbeten som genomförts har varit nödvändiga
för att åstadkomma en god skolmiljö.
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§ 54 (forts)
Beredning
- Missiv – granskning av Åvestadalskolan
- Rapport – granskning av ombyggnation av Åvestadalskolan
- Yttrande avseende revisionsrapport - Granskning av ombyggnationen av Åvestadalskolan
- Styrelsen för Gamla byn den 23 februari 2021, § 14
- Kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 185
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 42
- Kommunstyrelsen den 12 april 2021, § 59
Jäv
Ulf Berg (M), Maria Andersson (S), Roy Uppgård (KD), Kurt Kvarnström (S) och Tomi
Sandvik (SD) anmäler jäv.
Särskilt yttrande
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlsson (C) lämnar ett särskilt yttrande
enligt följande: ” Vi anser att styrelsen brustit i sina skyldigheter enligt 8 kap 4§
aktiebolagslagen att fortlöpande bedöma bolaget resultat och ställning och tillse att bolaget är
organiserat så att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska ställning kontrolleras
på ett betryggande sätt.
Att styrelsen bedömer att en investering i storleksordningen 60 mnkr inte är av större vikt och
behöver lyftas till ägaren är förvånande. Systemet med internbank ger inte heller naturlig
möjlighet för förtroendevalda i vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige att få
insyn i bolagets låntagande.”
Yrkanden
Johan Thomasson (M), med medhåll från Mikael Westberg (S), Per-Ola Ahlström (SD),
Susanne Berger (S), Lars Isacsson (S) och Bo Brännström (L), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Johan Thomssons (M) med fleras förslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller det.
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§ 54 (forts)
Beslut
- Yttrandet över revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen.
___
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§ 55 Skolstrukturen vid By skola
Dnr KK 2021-000096 049
Lars Isacsson (S), med instämmande av Johan Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C),
yrkade vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 april 2021, § 60, att bildningsstyrelsen
tillförs 390 000 kronor år 2021 för att bibehålla skolstrukturen vid By skola. Finansiering ska
ske genom att minska på resultatet år 2021 med motsvarande summa.
Från år 2022 ska finansiering arbetas in i mål och budget 2022 – 2024.
Beredning
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 52
- Kommunstyrelsen den 12 april 2021, § 60
Yrkanden
Mikael Westberg (S), med instämmande av Pia Aronsson (V), Johannes Kotschy (M), Gunilla
Berglund (C), Ulf Berg (M), Per-Ola Ahlström (SD), Roy Uppgård (KD), Blerta Krenzi (S)
och Lars Isacsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Mikael Westbergs (S) med fleras förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslut
- Bildningsstyrelsen tillförs 390 000 kronor år 2021 för att kunna bibehålla skolstrukturen vid
By skola.
- Finansiering sker genom att resultatet år 2021 minskas med 390 000 kronor.
- Finansiering från år 2022 arbetas in i mål och budget 2022 – 2024.

___
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§ 56 Förstudie för älvpromenaden gällande flera
medborgarförslag
Dnr KK 2021-000069 912
Ola Mattiasson lämnade 2019 in ett medborgarförslag om förbättringar vid Älvpromenaden,
Bland annat önskade förslagsställaren att ett antal vindskydd med tillhörande grillplatser
monteras, och att leden förses med LED-belysning. För att öppna upp utsikten mot älven
måste sly rensas och gångbroar rustas. Efter yttrande från Naturskyddsföreningen och
bildningsstyrelsen beslutade kommunfullmäktige den 30 juni 2019 att anse medborgarförslaget
som besvarat samt att uppdra till bildningsstyrelsen att göra en förstudie för att ta fram och
kostnadsberäkna de åtgärder som behöver göras. Förstudien har nu gjorts av kultur och fritid i
nära samverkan med teknisk service och kommunekologen.
Till förstudien har också förts Lars Ahlms och Christer Tryggvesons medborgarförslag om
utveckling av Älvpromenaden vid Jämtsveden. Förslaget innebär att bebyggelsen rustas och
används som kiosk/café samt toaletter, grillplats anläggs och brygga med båt- och
kanotuthyrning skapas. Området ovanför byggelsen åt norr/nordväst, utvecklas och
minigolfbanor och boulebanor samt en parkering anläggs. Förslagsställarna vill också att
älvpromenaden mellan bebyggelsen och Åsbobron läggs ut längs älven och inte går på
befintlig grusväg högre upp i terrängen. Yttrande i ärendet har lämnats av V-Dala miljö &
bygg som arbetats in i bildningsstyrelsens förslag.
Till förstudien har också förts Lena Kihlströms medborgarförslag om att lägga ut flytbryggor
på några ställen efter kanotleden. (Älvpromenaden). Kommunfullmäktige behandlade
medborgarförslaget den 15 juni 2020 och beslutade då att anse medborgarförslaget som
besvarat. Förslaget innebär att flytbryggor skulle underlätta iläggning av kajaker men också
möjlighet att lättare kunna ta sig upp på stranden för att rasta. Gående längs Älvpromenaden
skulle också kunna använda bryggorna.
Bildningsstyrelsen föreslår att den upprättade förstudien ska godkännas av
kommunfullmäktige och att finansiering ska hänföras till mål och budget 2022–2024.
Beredning
- Bildningsstyrelsen 10 mars 2021, § 17 med tillhörande tjänsteskrivelse.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 50
Kommunstyrelsen den 12 april 2021, § 62
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§ 56 (forts)
Yrkanden
Mikael Westberg (S), med instämmande från Gunilla Berglund (C) och Johannes Kotschy (M),
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Mikael Westbergs (S) med fleras förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner förstudien.
- Finansiering hänskjuts till mål och budget 2022 – 2024.

___
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§ 57 Lars Ahlms och Christer Tryggvesons
medborgarförslag om utveckling av älvpromenaden vid
Jämtsveden
Dnr KK 2020-000247 912
Medborgarförslaget
Lars Ahlm och Christer Tryggveson anför följande i sitt medborgarförslag:
Älvpromenader är en slingrande pärla, motions-och gångled utefter Dalälven. En fantastisk led
för att insupa Dalälvens brus och den fantastiska vegetationen. Ett område som skall bevaras och
utvecklas till det bättre och som inte får förfalla på grund av dåligt underhåll.
Representanter från golfklubben tog kontakt med kommunen redan december 2017 för ett
inledande möte om vad som kan göras med området Jämtsveden. En projektgrupp bildades med
representanter från kommun samt golfklubben. Redan då presenterades olika möjligheter för
såväl olika föreningar som till alla som använder promenaden. Till möten i februari, mars och maj
2018 undersöktes hos länsstyrelsen om vattendom för området. I vattendomen fanns inget som
skulle påverka användandet av området. Vidare skulle det undersökas om tillgång på vatten och
avlopp. Vägen ner till Jämtsveden skulle förbättras för bättre tillgång till området.
Kommunekologen var positiv till att rensa upp och gallra ut området.
Avesta Golfklubb fick uppdrag att utforma ett förslag på användning av området. Projektet gick i
stå då kommunrepresentanten lämnade sin tjänst. Vi övriga från projektgruppen, Lars Ahlm och
Christer Tryggveson, vill driva det vidare och efter samtal med kommunalrådet är det bästa sättet
att lämna in ett medborgarförslag.
I dagsläget finns redan två andra medborgarförslag som berör utvecklingen av älvpromenaden
och vår förhoppning är att detta förslag kan behandlas tillsammans med de övriga vad gäller
utveckling av hela promenaden.
Då vi ser att Älvpromenaden på norra sidan är uppdelad på två delar, en från kyrkbron till nya
bron som sedan efter en tur i skogen kommer ut jämte golfbanan igen. Detta kan vi förbättra om,
som vi föreslår, dra om promenaden direkt efter nya bron utefter älvkanten och genom
Jämtsvedens tomt som anslutet vid golfbanan.
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Hela Jämtsvedens område borde vara en förträfflig plats för fler föreningar i Avesta. Bland annat
för båtklubben, kanotklubben, fiskeklubben, bouleklubben, något utegym, Korpen och många
fler intresserade föreningar. Det kanske till och med kan öppnas ett sommarcafé som kan
tillgodose alla som promenerar utmed leden.
Varför inte skapa ett friluftsområde som gagnar hela Avestas befolkning. En ny pärla vid vår
fantastiska älv. Vårt förslag är att det upprättas en ny projektgrupp där vi kan delta tillsammans
med representanter för kommunen.
Bildningsstyrelsens yttrande
Lars Ahlm och Christer Tryggveson anför i sitt medborgarförslag att området längs
Älvpromenaden vid Jämtsveden borde vara ett utmärkt ställe att skapa ett friluftsområde som
gagnar hela Avestas befolkning. De vill att bebyggelsen rustas och används som kiosk/café
samt att toaletter, grillplats anläggs och brygga med båt- och kanotuthyrning skapas. Området
ovanför byggelsen åt norr/nordväst, utvecklas och minigolfbanor och boulebanor samt en
parkering anläggs. De vill också att Älvpromenaden mellan bebyggelsen och Åsbobron läggs
ut längs älven och inte går på befintlig grusväg högre upp i terrängen.
Till förstudien om Älvpromenaden beaktas delar av Lars Ahlms och Christer Tryggvesons
medborgarförslag och förvaltningen hänvisar därför till nämnda förstudie. Bildningsstyrelsen
föreslår därför att medborgarförslaget ska avstyrkas.
Beredning
- Lars Ahlms och Christer Tryggvesons medborgarförslag om utveckling av älvpromenaden
vid Jämtsveden.
- Kommunfullmäktige den 28 september 2020, § 125
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 oktober 2010, § 141.
- Bildningsstyrelsen 10 mars 2021, § 17.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 51
- Kommunstyrelsen den 12 april 2021, § 63
Yrkanden
Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) frågar om Lars Isacssons (S) förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslut
- Medborgarförslaget är besvarat.
___
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§ 58 Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke
Carlssons (C) motion om laddstolpar för elbilar vid
parkeringen vid Verket
Dnr KK 2018-000324 913
I november 2018 väckte Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlsson (C) en
motion i kommunfullmäktige. I motionen föreslog de att parkeringen vid Verket ska utrustas
med lämpligt antal laddstolpar för elbil, främst av miljöskäl då tillgång till laddstolpar hänger
ihop med möjligheten att använda elbil, men även som en del i att öka attraktiviteten i att
besöka Verket. Motionärerna nämnde även i sin motion att det finns ett flertal parkeringar
med motorvärmare vid Verket och att några av dessa skulle kunna byggas om för att användas
till att ladda elbilar istället.
Motionen remitterades till tekniska utskottet och Gamla Byn AB.
Tekniska utskottet såg positivt på förslaget och anförde att det ligger rätt i tiden, men att
parkeringen vid Verket ägs och förvaltas av Gamla Byn AB och att Teknisk service inte har
någon rådighet över platsen. Avesta Industristad, som äger marken och inte Gamla Byn som
först påstods, svarade att bolaget ställer sig positiva till att upplåta mark till någon aktör för att
utveckla möjligheterna till att bygga om motorvärmarplatser till laddningsstolpar för bilar på
fastigheten. Bolaget påpekade att en undersökning av kapaciteten på ledningsinstallationen
behöver göras inför ett eventuellt arbete. Slutligen slog bolaget fast att det i nuläget inte har
uppdraget att leverera denna typ av tjänst. Efter behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott
remitterades ärendet till kommunkansliets utredare för tydliggörande av och förslag om
ansvarsförhållande gällande laddningsstolpar. Efter utredarens yttrande återremitterades
ärendet av arbetsutskottet den 31 augusti 2020, § 111, för tydligt ställningstagande i ärendet.
För att kunna ge ett tydligt ställningstagande i ärendet har kontakt tagits med personal på
teknisk service som i sin tur pratat med elleverantör för att undersöka om det överhuvudtaget
finns ledningskapacitet för snabbladdare vid Verket. Svaret som utredaren har fått är att det
inte finns tillräcklig kraft för det vid Verket varför motionen förslås avstyrkas.
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Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2020, § 111
- Tjänsteskrivelse daterad den 9 juni 2020
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2019, § 150
- Styrelsen för Avesta Industristad AB den 24 september 2019, § 51
- Kommunstyrelsens tekniska utskott den 26 mars 2019, §14
- Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019
- Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C), Lars-Åke Carlssons (C) motion om laddstolpar för
elbilar vid parkeringen vid Verket
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 44
- Kommunstyrelsen den 12 april 2021, § 61
Yrkanden
Gunilla Berglund (C), med instämmande av Henrik Hästbacka (M), yrkar bifall till motionen i
sin helhet.
Lars Isacsson (S), med instämmande av Pia Aronsson (V), Johan Thomasson (M) och Ulf
Berg (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Blerta Krenzi (S) ställer Berglunds förslag mot Isacssons och finner bifall för
Isacssons förslag.
Reservation
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlsson (C) reserverar sig till förmån
för att bifalla motionen i sin helhet.
Beslut
- Motionen anses besvarad.

___
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§ 59 Årsredovisning för Avesta kommun 2020, inklusive
koncernen
Dnr KK 2021-000078 042
God ekonomisk hushållning anses råda om både fullmäktiges övergripande verksamhetsmässiga
mål och de finansiella målen uppnås. Det innebär att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt med en stabil finansiering som grund i enlighet med fullmäktiges
intentioner och prioriteringar.
Varje generation ska bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att
säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella
År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren en extremt
snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i
kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess
med en stark utveckling under det tredje kvartalet. En markant stegring av smittspridningen i
Sverige och globalt i slutet av året sänker dock konjunkturutsikterna på kort sikt. Paradoxalt nog
väntas kommuner och regioner till följd av stora tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, nå mycket
starka resultat i år.
Avesta kommuns resultat per 31 december påverkas starkt av Coronapandemin då staten har
beslutat om stora bidrag till kommuner och regioner för att möta utvecklingen av
Coronapandemins återverkningar.
Avesta kommunen redovisar ett positivt resultat för per 31 december med 88 miljoner kronor.
Balanskravet har alltsedan 2009 uppnåtts i kommunen. Enligt kommunallagen finns krav på att
kommunen ska ha en ekonomi i balans, det vill säga intäkterna ska vara minst lika stora eller
större än kostnaderna, det så kallade balanskravet. Om resultatet ett år är negativt är kommunen
skyldig att återställa underskottet inom de tre påföljande åren.
Det justerade resultatet för 2020 är + 85 mkr och därmed är årets balanskrav uppfyllt.
Resultatutjämningsreserven tillkom 2013 och den har gett kommunerna möjlighet att fondera i
goda tider för att använda i sämre tider. Detta innebär för Avestas del att resultat överstigande
två procent från och med år 2010 har kunnat avsättas i en resultatutjämningsreserv för att
användas i kommande lågkonjunktur. Kommunfullmäktige har fattat beslut om både
avsättning och ianspråktagande och resultatutjämningsreserven uppgår till maximalt beslutat
belopp på 40 mkr. I anspråkstagande av fonden får ske enligt propositionens förslag om
skatteutveckling. Vid ett negativt resultat kan upplösning av fonden ske upp till ett nollresultat.
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§ 59 (forts)
Investeringarna för kommunen och bolagen tillsammans uppgår till 289 mkr för år 2020.
Merparten av bolagens investeringar utgörs av investeringar i lokaler för kommunal
verksamhet.
Eget kapital uppgår till;
- Redovisning, enligt blandad modell
- Inklusive total pensionsförpliktelse

+ 619 mkr
+ 85 mkr

Soliditeten uppgår till 7 procent exklusive bolagens upplåning och inklusive samtliga
pensionsförpliktelser.
Långfristig upplåning uppgår totalt till 1 290 mkr fördelat på bolagen med 1 231 mkr och med
59 mkr på kommunen. Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens
internbankshantering.
Den kommunala skatten exklusive kyrkoskatten uppgår till 33,60 kr för Avesta kommun. Det
är 24 öre lägre i jämförelse med länet och 1,32 högre än riket.
I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel överstiger 20
procent, Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB,
Avesta Vatten och Avfall AB (100 %) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (48,8 %).
Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 89 mkr (34 mkr) vilket är
en förbättring från samma period föregående år med 55 mkr.
Årsresultat för Avesta kommun uppgår till 88,2 mkr, Gamla Byn AB uppgår till -1,8 mkr, för
Avesta Industristad AB till 3,2 mkr, Avesta Vatten och Avfall AB till -0,1 mkr och för
Räddningstjänstförbundet till 0,1 mkr, vilket totalt innebär ett koncernmässigt resultat på 89,6
mkr.
I driftredovisningen redovisas följande:
Kommunstyrelsen
Kommunkansliet har ett årsresultat som är 3,6 mkr bättre än budget. Merparten är beroende på
personalvakanser. Teknisk service resultat för året blev + 3,1 mkr, mycket beroende på snöfattig
vintersäsong.
De kommunövergripande verksamheterna inom kommunstyrelsen visar ett stort överskott, 39,8
mkr. Delar av budgeterade medel som inte nyttjats för ännu ej färdigställda investeringar uppgår
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till 9 mkr. Flera av projekten är fleråriga och medlen kan nyttjas först när investeringen är
färdigställd. Återsökt momsersättning 8,0 mkr, lönepott och pensionsmedel 19 mkr.
Omsorgsstyrelsen
Förvaltningens resultat är + 5,7 mkr. Förvaltningens buffert är 10,2 mkr.
Socialtjänstens resultat är -845 tkr. Försörjningsstödet har underskott med -0,9 mkr men behovet
har minskat med 5,7 mkr. Vuxenenheten redovisar underskott med -1, mkr. Enheten för barnoch familj redovisar underskott med -13,3 mkr. LSS och socialpsykiatri; boenden, boendestöd,
daglig verksamhet/sysselsättning och assistans har positiva resultat.
Vård och omsorgs resultat är -3,7 mkr. Hemtjänstens resultat är -9,8 mkr. Hemtjänstens
behovsökning med 1 400 timmar per månad omräknat i årsarbetare är ca 9,0 tjänst över budget.
Bildningsstyrelsen
Förvaltningens resultat uppgår till – 1,4 mkr. Bildning, övergripande, har ett resultat på 2,5 mkr
där bufferten är en stor post. Förskolan har ett resultat på 5,4 mkr vilket bland annat beror på
sjuklöneersättning, minskat behov av vikarier då det varit färre barn i verksamheten på grund av
pandemin samt de extra medel som kom från kommunstyrelsen. Utbildning har ett resultat på 8,4 mkr. Gymnasiet har ett resultat på – 0,3 mkr och vux/integration ett resultat på 0,4 mkr.
Grundskolan har ett resultat på -8,4 mkr som till stor del beror på de omställningskostnader som
omorganisationen inneburit. Fritid Kultur Måltider har ett resultat på – 0,9 mkr. Fritid har ett
resultat på -2,3 mkr som nästan uteslutande beror på de intäktsbortfall som pandemin inneburit.
Kultur har i princip nollresultat, även här har man haft en del intäktsbortfall på bland annat
Verket. Måltider har ett resultat på 1,4 mkr som bland annat berott på minskade
livsmedelskostnader på grund av färre barn/elever i verksamheterna till följd av pandemin.
Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd
Resultatet för året innebär ett överskott med 2,8 mkr. Största orsaken är personalvakanser och
övrig frånvaro
I redovisningen för bolag och förbund redovisas följande:
Gamla Byn AB/Avesta industristad AB
I Gamla Byn AB:s koncern ingår också dotterbolaget Avesta industristad AB.
Moderbolagets omsättning har ökat från 216 mkr till 223 mkr. Resultatet för moderbolaget blev –
1,8 mkr vilket är en klar förbättring mot delårsrapporten. Förbättringen beror på att investeringen
av Åvestadalsskolan inte blev färdigställd enligt plan utan den kommer att bli klar under våren
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2021. Fram till årsskiftet var 88,5 mkr nedlagt i projektet vilket resulterade i att bolaget var tvungen
att göra en nedskrivning med 15 mkr. Koncernens resultat blev på 1,4 mkr.
Efterfrågan på Avesta Industristad AB:s industri- och kontorslokaler minskade något under året
med en del uppsägningar som följd, troligen som en effekt av den pandemisituation vi befinner
oss i. Mot slutet av året har dock efterfrågan återhämtat sig något. Av den uthyrningsbara ytan är
ca sju procent vakant vid årsskiftet.
Koncernens investeringsvolym uppgick under 2020 till 171 (103) mkr varav i moderbolaget ca
167 (83) mkr.
Avesta vatten och avfall AB
Bolagets försäljning har under räkenskapsåret uppgått till 67,2 mkr (63,1), varav 43,4 mkr (40,7)
avser VA-verksamheten och 23,7 (22,1) avser avfallsverksamheten.
Årets investeringar uppgår till mkr 33,9 (28,8) varav 33,9 (28,1) i maskiner och andra tekniska
anläggningar och 0,0 (0,7) i inventarier, verktyg och installationer. Vid årets slut uppgick
investeringar i pågående nyanläggningar till 58,4 mkr, varav cirka 30 mkr avser projekt som
beräknas vara färdigställda 2021.
Södra Dalarnas räddningstjänstförbund
Förbundets resultat för räkenskapsåret uppgår till +199 tkr.
Förbundet har haft en bruttokostnad på 65,3 mkr och externa intäkter motsvarande 7,0 mkr.
Kostnaderna för verksamheten ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag
från medlemskommunerna enligt de procentsatser som finns angivna i förbundsordningen.
Kommunbidraget för verksamhetsåret 2020 uppgår till totalt 62 762 tkr. Årets investering har i sin
helhet finansierats med likvida medel
Beredning
- Missiv från ekonomienheten.
- Årsredovisning för Avesta kommun 2020
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 43
- Kommunstyrelsen den 12 april 2021, § 56
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Prövning av ansvarsfrihet och redovisning av jäv
Kommundirektören redogör för vilka som är jäviga i respektive styrelse och nämnd.
Jäv - kommunstyrelsen
Lars Isacsson (S), Susanne Berger (S), Mikael Westberg (S), Blerta Krenzi (S), Patrik Sundin
(S), Maria Andersson (S), Kurt Kvarnström (S), Laila Borger (S), Tom Andersson (S), Patrik
Engström (S), Anna Perman (S), Stefan Palm (S), Charlotta Engström (S), Pia Aronsson (V),
Johan Thomasson (M), Johannes Kotschy (M), Maarit Hessling (M), Susanne Holmberg (M),
Ulf Berg (M), Gunilla Berglund (C), Lars-Åke Carlsson (C), Roy Uppgård (KD), Bo
Brännström (L), Per-Ola Ahlström (SD) och Tomi Sandvik (SD) medverkar inte i
handläggning av ärende om ansvarsfrihet och beslut i frågan för kommunstyrelsen med
anledning av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda
ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
Jäv – bildningsstyrelsen
Mikael Westberg (S), Blerta Krenzi (S), Åsa Lövgren (S), Göran Edström (S), Jonas Wells (S),
Johannes Kotschy (M) Katarina Andersson (M), Madeleine Ingmarstedt (M), David Larsson
(SD) och Tomi Sandvik (SD) medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet och
beslut i frågan för bildningsstyrelsen med anledning av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja bildningsstyrelsen och dess enskilda
ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
Jäv - omsorgsstyrelsen
Susanne Berger (S), Tom Andersson (S), Kirsti Persson (S), Hans Danielsen (S), Pia Aronsson
(V), Maarit Hessling (M), Katarina Andersson (M), Rolf Rickmo (M), Madeleine Ingmarstedt
(M), Lars-Åke Carlsson (C), Per-Ola Ahlström (SD), Göte Lindgren (SD) och Margareta
Lindgren (SD) medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet och beslut i frågan
för omsorgsstyrelsen med anledning av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja omsorgsstyrelsen och dess enskilda
ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
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Jäv – individnämnden
Susanne Berger (S), Tom Andersson (S), Kirsti Persson (S), Pia Aronsson (V), Maarit Hessling
(M) och Rolf Rickmo (M) medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet och
beslut i frågan för omsorgsstyrelsen med anledning av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja individnämnden och dess enskilda
ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
Jäv - Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Stefan Palm (S), Charlotta Engström (S) och Susanne Holmberg (M) medverkar inte i
handläggning av ärende om ansvarsfrihet och beslut i frågan för Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsnämnd med anledning av jäv.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
Beslut
- Årsredovisning och koncernredovisning för år 2020 fastställs.
- Revisionsberättelsen läggs till handlingarna och i enlighet med revisorernas tillstyrkan
beviljas ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ
för 2020 års förvaltning.
___
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§ 60 Årsredovisning 2020 för Gamla Byn AB och Avesta
Industristad AB
Dnr KK 2021-000057 042
Gamla byn AB:s omsättning har ökat från 216 Mkr till 223 Mkr. Resultatet för moderbolaget
blev – 1770 tusen kronor vilket är en klar förbättring mot delårsrapporten. Förbättringen
beror på att investeringen av Åvestadalskolan inte blev färdigställd enligt plan utan den
kommer att bli klar under våren 2021. Fram till årsskiftet var 88,5 Mkr nedlagt i projektet
vilket resulterade i att bolaget var tvunget att göra en nedskrivning med 15 Mkr. Koncernens
resultat blev på 1387 tkr.
Enligt det nya ägardirektivet som togs på en extra bolagsstämma i december beslutades att
soliditeten ska vara minst 20 % och årets utfall hamnade på 25 %. Bolagsstämman beslutade
även att direktavkastningen på totalt kapital ska vara minst 4 % och utfallet hamnar 4,8 %.
Gamla Byn AB:s och Avesta Industristad AB:s styrelser föreslår att resultaten ska disponeras
enligt förslagen i resultatdispositionen.
KPMG har inkommit med sina revisionsberättelser. Bolagsstämmorna föreslås tillstyrka att
resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsen och verkställande
direktören beviljas ansvarsfrihet.
Beredning
- Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse och protokollsutdrag 23 februari 2021 § 5 för
Gamla byn AB
- Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse och protokollsutdrag 23 februari 2021 § 5 för
Avesta industristad AB
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 47
- Kommunstyrelsen den 12 april 2021, § 57
Prövning av ansvarsfrihet och redovisning av jäv
Kommundirektören redogör för vilka som är jäviga.
Kurt Kvarnström (S), Maria Andersson (S), Laila Borger (S), Gerd Svedberg (S), Ulf Berg (M),
Roy Uppgård (KD), Anita Vytlacil (SD) och Tomi Sandvik (SD) medverkar inte i handläggning
och beslut i frågan om ansvarsfrihet med anledning av jäv.
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§ 60 (forts)
Beslut
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Gamla Byn AB:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen
för räkenskapsåret 2020.
- det balanserade resultatet i moderbolaget disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Gamla Byn AB:
- Årsstämma för Gamla Byn AB ger följande ägardirektiv till ombud vid årsstämma för
Avesta Industristad AB:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.
- det balanserade resultatet i dotterbolaget disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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§ 61 Årsredovisning 2020 för Avesta Vatten och Avfall AB
Dnr. KK 2021-000085 042
Avesta Vatten och Avfall AB har inkommit med sin årsredovisning för år 2020.
Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 67,2 miljoner kronor varav 43,4 miljoner
avser Va-verksamheten och 23;7 avfallsverksamheten.
Årets investeringar uppgår till 33,9 mkr i maskiner och andra tekniska anläggningar. Vid årets
slut uppgick investeringar i pågående nyanläggningar till 58,4 mkr. varav cirka 30 mkr. avser
projekt som beräknas vara färdigställda 2021.
Företagets resultat efter finansiella poster uppgår till 0,8 mkr. och fördelas med 2,9 mkr på
VA-verksamheten och -1,2 mkr på avfallsverksamheten.
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 12 627 849 kr överförs i ny räkning.
KPMG har inkommit med sin revisionsberättelse. Bolagsstämman föreslås tillstyrka att
resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsen och verkställande
direktören beviljas ansvarsfrihet.
Beredning
- Årsredovisning för Avesta Vatten och Avfall AB 2020.
- Sammanträdesprotokoll från Avesta Vatten och Avfall AB 17 februari 2021, § 2.
- KPMG:s revisionsberättelse till bolagsstämman i Avesta Vatten och Avfall AB.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021, § 49
- Kommunstyrelsen den 12 april 2021, § 58
Prövning av ansvarsfrihet och redovisning av jäv
Kommundirektören redogör för vilka som är jäviga.
Patrik Sundin (S), Anna Perman (S), Charlotta Engström (S), Patrik Engström (S), Maarit
Hessling (M), Charlotta Engström (S) och Madeleine Ingmarstedt (M) medverkar inte i
handläggning och beslut i frågan om ansvarsfrihet med anledning av jäv.
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§ 61 (forts)
Beslut
- Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Avesta Vatten och Avfall AB:
- fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Vatten och Avfall AB för år
2020.
- det balanserade resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
__
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§ 62 Motioner och medborgarförslag under beredning
våren 2021
Dnr KK 2021-000117 010
Heidi Sjungargårds och Carl Sjungargårds medborgarförslag och Henrik Öhrns (MP) motion om återställning
av Uppsjöområdets ursprungliga biotop
Dnr KK 2017-000414 912
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017 att remittera medborgarförslaget/motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 januari 2018 att remittera ärendet till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd samt till kommunstyrelsen (teknisk service)
för yttrande.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har yttrat sig över ärendet den 4 september
2018.
Teknisk service meddelar att provtagning pågår, vilket ska ingå i remissyttrandet därifrån.
Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion om laddstolpar för bil vid
verket
Dnr KK 2018-000324 913
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2019 att remittera ärendet till
Gamla Byn AB och kommunstyrelsen/teknisk service för yttrande.
Tekniska utskottet har yttrat sig över ärendet 26 mars 2019.
Avesta Industristad AB har yttrat sig över ärendet 24 september 2019.
Kommunkansliet har yttrat sig över ärendet 10 juni 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 augusti 2020 att återremittera ärendet för ett
tydligt ställningstagande i yttrandet.
Kommunkansliet har yttrat sig över ärendet 15 mars 2021.
Kommunfullmäktige behandlar motionen vid sammanträdet i april 2021.
Bengt Holmertz m.fl. medborgarförslag om utökning av campingen i Horndal
Dnr KK 2019-000191 912
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2019 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet har den 29 oktober 2019 skickats till bildningsstyrelsen för samordnat yttrande med
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har behandlat ärendet den 3 mars 2020.
Bildningsstyrelsen har behandlat ärendet 8 april 2020.
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§ 62 (forts)
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 18 november 2020 att återremittera ärendet till
bildningsstyrelsen för förtydligande av förslag till beslut.
Bildningsstyrelsen beräknar att behandla ärendet vid sammanträde i maj 2021.
Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget vid sammanträdet i september 2021.
Josefine Folkjerns och Åsa Ängsveds m.fl. medborgarförslag om klimatnödläge, följa Parisavtalet samt
upprättande av plan för fossilfri kommun senast 2030
Dnr KK 2019-000333 912
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2020 att skicka ärendet till
kommunkansliet/utredarna, V-Dala miljö- och bygg/hållbarhetsstrategen, Gamla Byn AB,
ungdomsrådet, funktionshindersrådet och pensionärsrådet för yttrande. Utredarna uppdrogs
att samordna yttrandet.
Funktionshinderrådet yttrade sig över ärendet 28 februari 2020.
Ungdomsrådet yttrade sig över ärendet 6 mars 2020.
Hållbarhetsstrategen yttrade sig över ärendet 21 april 2020. Bedömning har gjorts att
Västmanland-Dalarna miljö- och bygg inte behövde yttra sig över ärendet eftersom utredarna
skulle sammanställa.
Gamla Byn AB har yttrat sig över ärendet och skickade det direkt till hållbarhetsstrategen.
Pensionärsrådet har yttrat sig över ärendet i mars 2021.
Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget vid sammanträdet i maj 2021.
Stefan Larssons medborgarförslag om skylt i rostfritt stål vid nya torget med Avestas duktiga idrottare som
tagit svenskt EM-, WM-, OS-guld resp varit Världsmästare
Dnr KK 2020 000052 912
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 oktober 2020 att remittera ärendet till
Tillväxt Avesta för yttrande.
Gerth Engholms medborgarförslag om kommunal regi av dagvårdsresor och övrig färdtjänst inom kommunen
Dnr KK 2020-000142 912
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2020 att remittera ärendet till
omsorgsstyrelsen och utredarna för yttrande.
Kommunkansliet har yttrat sig över ärendet 28 oktober 2020.
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§ 62 (forts)
Omsorgsstyrelsen beräknar att yttra sig över ärendet i april 2021.
Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget vid sammanträdet i juni 2021.
Katarina Anderssons (M) motion angående solceller på kommunens ishallar
Dnr KK 2020-000189 913
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att skicka motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 augusti 2020 att remittera ärendet till
bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsen beräknar att yttra sig över ärendet i maj 2021.
Kommunfullmäktige behandlar motionen vid sammanträdet i september 2021.
Per-Ola Ahlströms (SD) motion om ändrade generella ägardirektiv i kommunala bolag
Dnr KK 2020-000190 913
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att skicka motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 augusti 2020 att remittera ärendet till
kommunkansliet/utredarna för yttrande.
Yttrande har lämnats från kommunkansliet.
Kommunfullmäktige behandlar motionen vid sammanträdet i maj.
Jan Erik Granbergs medborgarförslag om vassklippning i Svartån, Krylbo
Dnr KK 2020-000223 912
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 oktober 2020 att remittera ärendet till
tekniska utskottet för yttrande.
Tekniska utskottet beräknar att behandla ärendet i april 2021.
Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget vid sammanträdet i maj 2021.
Lars Ahlms och Christer Tryggvesons medborgarförslag om utveckling av älvpromenaden vid Jämtsveden
Dnr KK 2020-000247 912
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 oktober 2020 att remittera ärendet till
bildningsstyrelsen att i samråd med Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och
tekniska utskottet yttra sig i ärendet.
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§ 62 (forts)
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har yttrat sig över ärendet den 12 januari
2021.
Bildningsstyrelsen har yttrat sig över ärendet 10 mars 2021.
Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget vid sammanträdet i maj 2021.
Tanja Öijar Danielssons och Maria Nilssons medborgarförslag om att främja hälsan hos målgruppen
intellektuellt funktionsnedsatta inom Lärvux, Avesta
Dnr KK 2020-000250 912
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 oktober 2020 att remittera ärendet till
bildningsstyrelsen (förslag 1) och omsorgsstyrelsen (förslag 2).
Bildningsstyrelsen har yttrat sig över ärendet 3 februari 2021.
Omsorgsstyrelsen har yttrat sig över ärendet 16 februari 2021.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till bildningsstyrelsen och omsorgsstyrelsen den
12 april.
Katarina Anderssons (M) motion om inrättande av en utomstående Coronakommission i Avesta kommun
Dnr KK 2020-000263 913
Kommunfullmäktige beslutade den 12 oktober 2020 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 oktober 2020 att remittera ärendet till
kommunkansliet för yttrande i samråd med säkerhetssamordnaren.
Kommunkansliet räknar med att lämna ett svar under apil.
Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget vid sammanträdet i juni 2021.
Emil Lantz och ABF i Avesta, PRO-Grytnäs m fl medborgarförslag om plats för MBU (motorburna
ungdomar)
Dnr KK 2020-000272 912
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 november 2020 att remittera ärendet till
bildningsstyrelsen för yttrande.
Bildningsstyrelsen beräknar att behandla ärendet i maj 2021.
Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget vid sammanträdet i september 2021.
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§ 62 (forts)
Emil Lantz och ABF i Avesta, PRO-Grytnäs m fl medborgarförslag om trafiksituationen i Horndal samt i
Skogsbo (Borgers väg och Åsgårdsvägen)
Dnr KK 2020-000278 912
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 november 2020 att remittera ärendet till
kommunstyrelsens tekniska utskott för yttrande.
Kommunstyrelsens tekniska utskott beräknar att yttra sig över ärendet maj 2021.
Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget vid sammanträdet i juni 2021.
Kenth Lindströms medborgarförslag om äldres ekonomi och boendesituationen på särskilda boenden
Dnr KK 2020-000290 912
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 januari 2021 att remittera ärendet till
omsorgsstyrelsen för yttrande.
Omsorgsstyrelsen beräknar att yttra sig över ärendet i april 2021.
Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget vid sammanträdet i juni 2021.
Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion om cykel- och gångbana mellan
Veddarsbo och Lund i Folkärna
Dnr KK 2020-000298 913
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 januari 2021 att remittera ärendet till
tekniska utskottet för yttrande.
Tekniska utskottet beräknar att yttra sig över ärendet i maj 2021.
Kommunfullmäktige behandlar motionen vid sammanträdet i juni 2021.
Christina Gustavssons medborgarförslag om snabbladdare
Dnr KK 2020-000300 912
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 januari 2021 att remittera ärendet till
tekniska utskottet för yttrande.
Tekniska utskottet beräknar att yttra sig över ärendet vid sammanträdet i april 2021.
Kommunfullmäktige behandlar medborgarförslaget vid sammanträdet i maj 2021.
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§ 62 (forts)
Roy Uppgårds (KD) och Bo Brännströms (L) motion om robust och kostnadseffektiv förvaltning av Avesta
kommuns gemensamma "offentliga hus"
Dnr KK 2020-000302 913
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 januari 2021 att remittera ärendet till
kommunkansliet (utredarna) för yttrande.
Kommunkansliet har lämnat ett yttrande.
Kommunfullmäktige behandlar motionen vid sammanträdet i maj 2021.
Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion om Avesta kommun utarbetar
ett åtgärdsprogram för främjande av bin och övriga pollinerande insekters överlevnad
Dnr KK 2020-000306 913
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 januari 2021 att remittera ärendet till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd samt tekniska utskottet för yttrande.
Tekniska utskottet beräknar att yttra sig över ärendet i maj 2021.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd planerar att yttra sig över ärendet i april
2021
Kommunfullmäktige behandlar motionen vid sammanträdet i juni 2021
Nyligen remitterade motioner och medborgarförslag
Vide Lindahls, Tiffany Anderssons och Nora Söders medborgarförslag om egna skoldatorer till
högstadieeleverna
Dnr KK 2020-000309 912
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars 2021 att remittera ärendet till
bildningsstyrelsen för beredning.
Thomas Landbergs medborgarförslag om tillåtelse av parkering på södra sidan av Torsgatan mellan
Dalavägen och Åsgatan
Dnr KK 2020-000313 912
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars 2021 att remittera ärendet till tekniska
utskottet för beredning.
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§ 62 (forts)
Boende bakom köpcentrum Åsbo medborgarförslag om åtgärder för att få bort buskörning m m på
parkeringsområdet Willys/ÖB/Rusta
Dnr KK 2020-000315 912
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars 2021 att remittera ärendet till tekniska
utskottet och brottsförebyggande rådet för beredning.
Maria Hansens medborgarförslag gällande utedansgolv vid sportparken
Dnr KK 2021-000033 912
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars 2021 att remittera ärendet till
bildningsstyrelsen för beredning.
Karin Perers (C) motion om att ge en gata i Avesta stadskärna namnet Erik Östrands gata
Dnr KK 2021-000039 913
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars 2021 att remittera ärendet till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för beredning.
Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion och Anders Flodströms, JanOlof Källströms och Annika Johanssons medborgarförslag om seniorboende i Fors
Dnr KK 2021-000041 913
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att skicka motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 mars 2021 att remittera ärendet till
kommunkansliet (utredarna) för beredning.
Nya motioner och medborgarförslag som väcktes vid kommunfullmäktige i mars 2021
Peter Haglunds medborgarförslag om att se över möjligheten att anlägga en energipark med solceller och
vätgasproduktion
Dnr KK 2021-000052 912
Therese Hedbergs med fleras medborgarförslag om att rusta sargen runt isrinken i By
Dnr KK 2021-000053 912
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§ 62 (forts)
Tom Björnebarks medborgarförslag om införande av övergångsställe samt vägbula på Corneliusgatan i
anslutning till Karlbergs lekpark
Dnr KK 2021-000063 912
Max Nonnen och Ellen Häggs medborgarförslag om att skolungdomar i Avesta ska få besöka Avesta Art
minst 1 gång per stadie
Dnr KK 2021-000081 912
Bosse Carlssons medborgarförslag om att Uggelbergsvägen, mellan Åsgårdsvägen och Skogsbovägen, stängs av
för genomfartstrafik
Dnr KK 2021-000083 912
Maria Anderssons medborgarförslag om utökning av gymparken/maskinparken vid badhuset
Dnr KK 2021-000086 912
Beredning
- Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2021
Beslut
- Redovisningen godkänns.

___
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§ 63 Daniel Janssons medborgarförslag om grillplats
efter älvpromenaden nära Lindsnäs hage
Dnr KK 2021-000104 912
Daniel Jansson har lämnat in ett medborgarförslag där han skriver:
” Det finns ett grönområde nära Lindsnäshage efter älvpromenaden i närheten av utegym.
Den ytan skulle passa lysande till att ha en större grillplats med flera grillar och sittplatser.
Platsen är ett perfekt ställe att stanna till vid och träffas över en korv och kaffe. Finns även en
bra plats vid Döda fallen där det idag finns en stålbänk vid älven. På grusplan intill älven,
alldeles intill brofästet.”
Beredning
- Daniel Janssons medborgarförslag om grillplats efter älvpromenaden nära Lindsnäs hage
Beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 64 Sara Wilhelmssons medborgarförslag om säkrare
gång/cykelväg in till Dollarstoreområdet
Dnr KK 2021-000103 912
Sara Wilhelmsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon skriver:
”Här kommer ett medborgarförslag om hur man kan göra en säkrare gång/cykelväg in till
Dollarstoreområdet.
Idag lär man passera över vägen. Mitt förslag är att använda sig av brofästet. Om man
kommer på cykel/gångvägen från Willyshållet och ska gå över bron så man kan nästan se hur
en naturlig avfart som leder in under bron. Så gör en cykel/gångväg där.”
Beredning
- Sara Wilhelmssons medborgarförslag om säkrare gång/cykelväg in till Dollarstoreområdet
Beslut
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 65 Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke
Carlssons (C) motion om plastbantad verksamhet och
policy för minskad plastanvändning
Dnr KK 2021-000125 913
Gunilla Berglund (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlsson (C) har lämnat in en motion
där de skriver:
” Motion till Avesta kommunfullmäktige
För ett hållbart Avesta – plastbanta
Att minska plastanvändningen finns med i de globala målen för Agenda 2030 för hållbar
utveckling.
Enligt den EU-lag som förbjuder användning av viss engångsplast från och med 2021 blir
engångsartiklar av plast förbjudna inom EU som ett led i arbetet med att minska icke
miljövänlig plast, fossil plast och koldioxidutsläpp. Det gäller bland annat engångstallrikar,
bestick och sugrör som redan ersatts med andra material som är mer miljövänliga.
Plast finns i alla verksamheter i samhället men kan i de flesta fall ersättas av helt andra material
eller mer miljövänlig plast. Avesta kommun kan genom att införa plastbantning göra en insats
för miljön och skapa ett mer hållbart samhälle. Genom att inventera den egna verksamheten
kan man se var det går att förändra förbrukningen av miljöfarlig plast och därmed minska
belastningen på miljön. Det kan också finnas besparingseffekter i minskad plastanvändning
om plasten kan ersättas av material som kan användas fler gånger.
Avesta kommun kan i samverkan med olika aktörer i civilsamhället minska förbrukningen av
plast, till exempel vid olika event och sportarrangemang. Information och utbildning kan vara
hjälp att starta arbetet. Det är också viktigt att se över avtal så att onödig plast byts ut mot
miljövänliga alternativ.
Plastbantningen kan genomföras som ett projekt där man inventerar vilka plastprodukter
kommunen använder och hur fossil plast och engångsmaterial kan minimeras och ersättas
med andra lösningar.
Efter genomförd inventering kan en policy för plastanvändning i kommunen tas fram.
Utifrån ovanstående yrkar Centerpartiet i Avesta
Att Avesta kommun plastbantar verksamheten
Att en policy för minskad plastanvändning utarbetas”
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§ 65 (forts)
Beredning
- Gunilla Berglunds (C), Karin Perers (C) och Lars-Åke Carlssons (C) motion om
plastbantad verksamhet och policy för minskad plastanvändning
Beslut
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 66 Johan Thomassons (M) och moderata
fullmäktigegruppens motion om busskort
Dnr KK 2021-000126 913
Johan Thomasson (M) och den moderata fullmäktige gruppen har lämnat in en motion där de
skriver:
” För oss moderater är och kommer valfrihet inom den kommunala servicen alltid att vara
viktig.
Det fria skolvalet som vi inom kommunen har haft under en ganska lång tid tillbaka är något
som vi verkligen värnar om. Med anledning av att Avesta Kommun inte vill betala den
faktiska kostnaden för den avgiftsfria kollektivtrafiken till Region Dalarna upphörde den
tidigare i våras. En problematik som då uppstår är att elever som har valt en annan skola än
den av kommunen tilldelad skola kommer att få köpa ett busskort.
Detta tycker vi blir olyckligt då det kan komma att begränsa föräldrar och elevers val av skola.
Vi moderater yrkar:
att samtliga elever i grundskolan inom Avesta kommun ska erbjudas busskort som berättigar
till skolskjuts till och från valfri skola i den mån det går en buss som passar.”
Beredning
- Johan Thomassons (M) och moderata fullmäktigegruppens motion om busskort
Beslut
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 67 Katarina Anderssons (M) och moderata
fullmäktigegruppens motion om att våld i nära relationer
ökar
Dnr KK 2021-000127 913
Katarina Andersson (M) och moderata fullmäktigegruppen har lämnat in en motion där de
skriver:
” Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som framför allt drabbar kvinnor och
barn och som får såväl sociala, ekonomiska, psykiska som hälsomässiga konsekvenser. Att
minska våldet i nära relationer är inte bara en viktig samhällsfråga, det är också en barnrättsfråga,
en kvinnofråga och en HBT-fråga. Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser,
åldersgrupper och etniska grupper. Brottsstatistiken visar att under år 2019 anmäldes ca 84 600
fall av grov kvinnofridskränkning. Hittills anmäldes 540 fall av misshandel av kvinna där offret
var bekant med förövaren (i nära relation 300 fall) och 441 anmälda fall av misshandel av män
där offret var bekant med förövaren (i nära relation 77 fall). Vi måste också säkra stöd till
våldsutsatta män och utveckla metoder att lyfta bort tabun som finns i ämnet
Det anmäldes 103 fall av misshandel mot barn 0–6 år och 329 mot barn 7–14 år.
I Dalarna år 2010 anmäldes 471 sexualbrott. Fullbordad våldtäkt anmäldes vid 56 fall av flickor
och vid 7 fall av pojkar under 15 år. För kvinnor 15 år och uppåt anmäldes 126 fall och för män
15 år och uppåt 2 fall av fullbordad våldtäkt (BRÅ:s statistik 2011). Utöver detta finns det ett
stort mörkertal som framkommer vid flertal studier. Utöver våldet som vuxna utövar, uppskattas
det att 200 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en
miljö där det förekommer våld. Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld
i nära relationer (SOSFS 2014z4) är kommunen skyldig att erbjuda våldsutsatta vuxna och unga
följande insatser, efter att en utredning och riskbedömning har gjorts:






information och råd
stödsamtal
hjälp att ordna skyddat boende alternativt stadigvarande boende
stöd i föräldraskap
förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer och hjälp vid kontakt
med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, till exempel Polisen och Skatteverket.
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Mot bakgrund av det ovanstående yrkar jag följande
Att arbetet mot våld i nära relationer ska omfatta alla utsatta grupper
Att utveckla metoder för att skapa erfarenhetsutbytesgrupper och mentorshem för jour- och
familjehem
Att förbättra tillgängligheten och bemötandet för aktörer i det civila samhället som engagerar sig i
sociala frågor
Att kommunerna kan säkerställa att våldtäktsutsatta snabbt får kvalificerat stöd och utveckla
metoder för långsiktig och effektiv samverkan med civilsamhället.
Att utveckla arbetet med systematisk uppföljning inom framför allt kommunernas socialtjänster,
med särskilt fokus på risk- och skyddsbedömningar och insatser i ärenden som rör våldsutsatta
barn samt hedersrelaterat våld och förtryck.”
Beredning
- Katarina Anderssons (M) och moderata fullmäktigegruppens motion om att våld i nära
relationer ökar
Beslut
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

___
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§ 68 Katarina Anderssons (M) och moderata
fullmäktigegruppens motion om att motverka näthat,
nätgroning och mobbing
Dnr KK 2021-000128 913
Katarina Anderssons (M) och moderata fullmäktigegruppen har lämnat in en motion där de
skriver:
” Den största delen av vår vardag är vi aktivt uppkopplade samtidigt som integriteten minskar i
vårt samhälle. Inte minst idag i samband med Corona Pandemi. Idag är många vuxna ovetande
om vad barn- och unga gör på nätet. De flesta unga är i dag uppkopplade både på skolan och
hemma med sina telefoner och datorer.
Nät hat och mobbning mellan barn/ungdomar blir allt vanligare. Problemet med bristande
integritet, nät hat, mobbning och nätgroning måste synliggöras på skolorna. Elakheter,
trakasserier, mobbning, rasistiska och sexistiska budskap har blivit en ovälkommen del av livet på
nätet för många.
Som ett led i detta föreslår vi att man genomför ett utbildningsprogram för berörd personal och
föräldrar samt att införa en funktion där de utsattas behov av stöd på nätet fångas upp.
Många ungdomar drar sig för att vända sig till en vuxen för man är rädd för att bli missförstådd
och orolig för att problemen ska eskalera. Idag är det svårt som vuxen att veta om vad som sker
på nätet vilket leder till en bristande kommunikation med barn och unga. Moderaterna menar att
skolorna kan bli bättre på att möta elever med dessa problem på deras egen arena.
Vi föreslår därför att man inrättar en funktion som är nätbaserad, dit man kan höra av sig och få
professionellt stöd, (kuratorer, skolsjuksköterska mm) utan att behöva ta personlig kontakt.
Detta leder förhoppningsvis till att man synliggör och fångar upp de problem som vi vet
förekommer. Många skolor brottas idag med problem och elevkonflikter som är relaterade till
sociala medier och nätbaserad kommunikation. Ibland uppstår konflikterna i skolan, ibland på
fritiden och ofta hänger dessa ihop då elevernas skoltid och fritid sammanfaller. Då är det svårt
att dra gränsen för skolans ansvar enligt skollag mm. Ett stort mörkertal finns idag vad gäller det
som elever och andra får ta emot på nätet i form av oönskad kontakt, hot, kränkningar och rent
hat och mobbing.
Sällan talar eleverna själva om vad de råkat ut för, och än mer sällan vidtas åtgärder i form av t.ex.
polisanmälan. Mobbning och utsatthet via nätet har ofta en koppling till situationen i skolan eller
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i klassen, det är därför av största vikt att skolan kan tillhandahålla en säker och anonym
stödfunktion för de elever som känner sig utsatta. Med anledning av ovanstående yrkar
Moderaterna:
ATT ge grundskolan samt vuxen- och gymnasieskolan i uppdrag att ta fram en strategi med
utbildningsinsatser som stöd för att hantera kränkningar och mobbning på internet.
ATT uppmana skolledningarna vid Avesta kommun, förskolor att ta fram en handlingsplan för
arbetet mot nätmobbning och utsatthet på digitala medier.
ATT ge för- och grundskolan samt vuxen- och gymnasieutbildning i uppdrag tillsammans med
familje- och individ ta fram konkreta verktyg för föräldrar till barn från och med förskoleåldern
som stöd kring frågor om vad som händer på nätet.
ATT Skapa en samverkansplattform med friskolor inom Avesta kommun för att även där kunna
hantera ovannämnd problematik och hantering”
Beredning
- Katarina Anderssons (M) och moderata fullmäktigegruppens motion om att motverka
näthat, nätgroning och mobbing
Beslut
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

___
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Delgivningar
Dnr Handlingar som delgetts kommunfullmäktige vid sammanträdet:
- Inga handlingar för delgivning.

___
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Närvaroförteckning
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), §§ 54-68
Johannes Kotschy (M)
Blerta Krenzi (S)
Pia Aronsson (V)
Patrik Sundin (S)
Laila Borger (S)
Maarit Hessling (M)
Stefan Palm (S)
Anna Perman (S)
Susanne Holmberg (M)
Lars-Åke Carlsson (C)
Roy Uppgård (KD)
Anita Vytlacil (SD)
Charlotta Engström (S)
Katarina Andersson (M), §§ 55-68
Bo Brännström (L)
Åsa Lövgren (S)
Göran Edström (S)
Rolf Rickmo (M)
Tom Andersson (S)
Göte Lindgren (SD), §§ 54-68
Patrik Engström (S)
Erika Bengtsson (V)
Kirsti Persson (S)
Gunilla Berglund (C)
Gerd Svedberg (S)
Jonas Wells (S)
Henrik Hästbacka (M)
Madeleine Ingmarstedt (M)

JUSTERARES SIGN

Hans Danielsen (S)
Tomi Sandvik (SD)
David Larsson (SD)

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 48

2021-04-26

Kommunfullmäktige

Protokollsbilaga 1 – Revisorernas redogörelse 2020
Revisorerna redogörelse 2020
Avesta kommunrevisions vision:
Att kommunrevisionen genom såväl förebyggande som granskande och kontrollerande verksamhet aktivt
bidrager till att Avestaborna upplever kommunen väl värd att leva och verka i.
Under verksamhetsåret 2020 har Avesta kommuns revisorer granskat den verksamhet som
bedrivs inom styrelsernas, nämndernas och de gemensamma nämndernas verksamheter.
Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningarna ligger till grund för
revisorernas särskilda uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.
Ur revisionsgruppen har fullmäktige valt lekmannarevisorer i kommunens bolag samt
revisorer i Södra Dalarnas räddningstjänstförbund och Södra Dalarnas samordningsförbund.
Lekmannarevisorerna och revisorer i kommunalförbunden har, inom ramen för den
samordnade revisionen, informerat övriga i revisionsgruppen om verksamheten och viktigare
iakttagelser i bolagen och kommunalförbunden.
Revisionsledamöter för granskning av 2020 års verksamhet har varit:
Mats Myrén, ordförande Sören Aspgren, vice ordförande Kristina Ohls
Lennart Hammargren Lilian Palm
Kommunrevisionen utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer
inom ramen för kommunallagen, gällande reglemente och god revisionssed. Följande
huvudmoment ingår:
1. Förvaltningsrevision som granskar verksamhetens ändamålsenlighet och måluppfyllelse
inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering av
verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller delegation av beslut och
rutiner för övergripande kontroll och rapportering.
2. Granskning av årsredovisning, löpande redovisning, kassaförvaltning samt intern kontroll.
För fullgörande av revisionen har vi biträtts av KPMG.
1. Revisorernas förvaltning
Revisionens arbete har i likhet med övrig verksamhet i kommunen präglats av rådande
pandemi. Merparten av under året genomförda sammanträden har varit digitala. Vid dessa har
minnesanteckningar förts och även så överläggningar ägt rum med företrädare för styrelser
och nämnd samt tjänstepersoner.
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Protokollsbilaga 1 (forts)
1.1. Fortbildning och nätverk
Revisorerna har digitalt uppdaterat sig om förändringar i regelverk och lagstiftning. SKRs våroch höstrapporter har genomgåtts och diskuterats. Diskussioner har även förts med
kommunrevisorer i angränsande kommuner rörande olika slag av samverkan över
kommungränserna.
1.2. Grundläggande årlig granskning
Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Bilaga 1
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse,
nämnder och bolag. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling
av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner
samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.
Organisationseffektivitet var temat för årets dialog med ledare, såväl politiker från majoritet
och opposition, som tjänstepersoner i ledande befattningar för respektive förvaltning, nämnd
och bolagsstyrelse. Som förberedelse uppmanades dessa att ta del av den särskilda granskning
av Organisationseffektivitet revisionen tidigare genomfört och av vilken bl a följande
framgick:
I Avesta kommun är måluppfyllelsen låg och medarbetarna saknar till viss del tydlighet i styrning och ledning.
Kommunfullmäktiges perspektiv för medarbetare skulle på många sätt bidra till kommunens
organisationseffektivitet om målen hade en högre måluppfyllelse. Personalkostnader, personalomsättning och
sjukfrånvaro är centrala delar i hur effektiv verksamheten är. För alla dessa tre bedömer revisionen att det
finns effektiviseringspotential i kommunen. Vår bild är att de effektiviseringar som pågår är en följd av
besparingsåtgärder och budgetanpassningar och inte som ett medvetet och strategiskt sätt att utveckla och
förbättra verksamheten.
2. Fördjupade granskningsprojekt
Revisorerna har genomfört en väsentlighets- och riskanalys och med stöd av den valt ut och
genomfört följande granskningar under 2020. Rapporterna har översänts till granskad styrelse
och/eller nämnd. Fullmäktige har löpande under året fått rapporterna för kännedom och
möjlighet till debatt med anledning av desamma. Nedan är en sammanfattning av vad som
framkommit vid granskningarna.
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Protokollsbilaga 1 (forts)
2.1. Granskning av delårsbokslut 2020
I delårsbokslutet per sista augusti 2020 redovisar kommunen ett överskott cirka 65 mnkr.
Kommunens prognostiserade resultat för 2020 beräknas uppgå till 52 mnkr, vilket är cirka 46
mnkr högre är budget. Den positiva avvikelsen beror bland annat på att verksamheterna har
lägre avskrivningar, ökade skatteintäkter och generella bidrag samt generella bidrag kopplade
till covid-19. Bildningsstyrelsen redovisar en prognos om -10 mnkr.
I den av fullmäktige fastställda budgeten för 2020 finns fyra finansiella målsättningar. Vad
avser kommunens redogörelse för uppfyllelsen av de finansiella målen framgår att samtliga
finansiella mål prognostiseras att uppnås för år 2020. Verksamhetsperspektivet innehåller fem
olika perspektiv som i sin tur har 40 indikatorer kopplade till sig. Av de 40 indikatorerna
prognostiseras 18 att uppnås, 15 att inte uppnås och 7 indikatorer bedöms som osäkert om de
kommer uppnås eller så kan de inte stämmas av under året. Utifrån kommunens prognos är
det oklart huruvida de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen kommer att uppnås vid
årets slut. I delårsrapporten redogörs inte utfallet för varken de finansiella målen eller
verksamhetsmålen, endast prognos för måluppfyllelsen vid helåret lämnas.
I likhet med tidigare år rekommenderar vi att semesterlöneskulden och väsentliga
personalrelaterade poster periodiseras för att resultatet per 31 augusti ska vara rättvisande. Vår
bedömning är vidare att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad enligt gällande lagar och
rekommendationer.
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med
de finansiella mål som fullmäktige beslutat om. Avseende de verksamhetsmässiga
målen bedömer revisorerna att det inte är troligt att verksamhetsmålen kommer att
uppnås för år 2020.
2.2. Granskning av kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom äldreomsorgen
Den sammantagna bedömningen utifrån granskningen är att omsorgsstyrelsens
kvalitetsstyrning och resursutnyttjande inom äldreomsorgen sker på ett ändamålsenligt sätt.
Utifrån de dokument vi granskat och de intervjuer vi genomfört bedömer vi att kommunen
har en ändamålsenlig struktur för ledning, styrning, planering och uppföljning. Det löper en
röd tråd genom de styrdokument som äldreomsorgen
Bilaga 1
och dess verksamheter utgår ifrån och det finns ett väl inarbetat sätt att bryta ner och
verksamhetsanpassa de mål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. Vi ser särskilt
positivt på den systematik och struktur som omsorgsförvaltningens ledningssystem är
uppbyggt kring.
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Däremot konstaterar vi vissa brister när det gäller ledningssystemets förmåga att fånga frågan
om medarbetarnas kunskaper om verksamheternas mål och syfte. Dessutom noterar vi att det
tycks finnas en motsättning mellan förvaltningssystemets behov av kontroll och funktionalitet
och verksamheternas behov av operationell förmåga att utföra dagliga insatser utifrån
brukarnas behov.
Till omsorgsstyrelsen gavs följande rekommendationer
− 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 syfte.
− Utreda hur verksamhetsövergripande yrkesgruppers behov av samverkan och samarbete
mellan olika verksamheter kan tillgodoses.
− Överväga hur förutsättningarna för långsiktig samverkan mellan region och kommun
påverkas om projektet ”Hand i hand” inte återupptas.2
− 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.
2.3. Förstudie av kommunens och de kommunala bolagens följsamhet av ramavtal
Följande iakttagelser gjordes:
− Det råder inte brist på styrdokument inom koncernen, utan det kommunkoncernen måste
fokusera på är efterlevnad av upprättade styrdokument. Bättre kommunikation mellan bolagen
och kommunen för att åstadkomma detta är önskvärt.
− När det gäller genomförande och dokumentation av internkontroll används idag inte
kommunens blanketter i de kommunala bolagen. Ofta sker rapportering av genomförd
kontroll muntligen, enligt uppgift, och någon rapportering från bolagen till kommunens
internkontrollsamordnare sker ej. Således bereds kommunstyrelsen ingen möjlighet att fullfölja
sitt uppdrag enligt kommunallagen om att utvärdera kommunkoncernens samlade system för
intern kontroll.
− Då samtliga avtal inte finns registrerade i en och samma avtalsdatabas försvårar det för
beställaren att veta om det finns ett giltigt avtal eller ej för en specifik vara/tjänst. Enligt
uppgift föreligger brister i kännedom om befintliga avtal och istället för att leta säger man –
”det finns inget avtal”.
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− Idag är det problematiskt att säkerställa att avtalsmarkeringar av leverantörer är korrekt.
Dessutom kan en leverantör vara avtalsleverantör på en vara men inte på en annan, så att bara
strikt se till leverantören vid inköp är inte korrekt enligt gällande lagstiftning.
2.4. Granskning av ombyggnationen av Åvestadalskolan
Syftet med granskningen var att besvara om bolagets styrning av investeringsprojektet
ombyggnation av Åvestadalskolan har följt beslutade rutiner, riktlinjer och
projektstyrningsmodell. Granskningen skulle även ge svar på om den löpande uppföljningen
av projektet varit tillräcklig och hur eventuella avvikelser delgivits ledning och styrelse.
Granskningsrapportens avslutas med
”Vår bedömning utifrån ovanstående slutsatser är att VD och styrelsen i Gamla Byn AB har brustit i sina
respektive ansvar i hanteringen av ombyggnationen av Åvestadalskolan”.
Styrelsen för Gamla Byn rekommenderades att:
− Besluta om en projektstyrningsmodell där väsentliga delar i genomförandet beskrivs för hela
processen och ansvar är tydliggjort.
− Utreda hur riktlinjen för principiell beskaffenhet ska tillämpas och säkerställa att denna
efterlevs.
− Säkerställa att underlag i investeringsansökningarna förbättras så att de minst innehåller
riskbedömningar och konsekvensanalyser.
− Bolaget bör föra en dialog med ägaren om de affärsmässiga riskerna med att bolaget äger
kommunala verksamhetslokaler samt öka transparensen i samband med beslut av
investeringsprojekt.
− Säkerställa att rapporteringen från projekten når styrelsen med rätt information i rätt tid.
− Säkerställa att rapportering till styrelsen och uppföljning av eventuella åtgärder baserat på
rapporteringen sker skriftligt på ett utförligt sätt.
− Förbättra attestreglerna i fråga om utförande, beslut och efterlevnad.
− Upprätta en riskanalys som beaktar de brister som identifierats i genomförandet av
projektet och besluta om kontrollmål i internkontrollplan för att beakta dessa.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisorerna uppfattar i granskningen av ombyggnationen av
Åvestadalsskolan även brister i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget. Enligt
Kommunallagens kapitel 6 §1 skall kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunal verksamhet
som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kapitlet (helägda kommunala bolag). I
ägardirektiv saknas styrning över när ärenden i bolaget skall bedömas vara av principiell
beskaffenhet, vilket föranlett att investeringen vid Åvestadalskolan för de ursprungliga 60
mnkr, inte har skett genom samråd med varken presidiet i kommunstyrelsen eller lyfts till
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fullmäktige. Dessutom ger Avesta kommuns system med internbank ingen naturlig möjlighet
för förtroendevalda i vare sig kommunstyrelsen eller fullmäktige att få insyn i bolagets
låntagande. Detta gör det svårt för ägaren att följa, eller ens veta om, när investeringar sker
och tillse att den uppföljning och information som behövs om projektet når berörda i rätt tid.
Efter en tidigare revisionsgranskning beslutades om en ny riktlinje för investeringar som
omfattar kommunkoncernen. I den nu aktuella granskningen påvisas att riktlinjen inte
efterlevs, då den inte anses ändamålsenlig för bolagens investeringsprocess. Bland annat anges
förvaltningschef för den förvaltning som avser nyttja investeringen vara beställare i projekten
och den som ska bereda investeringsbeslut medan det i praktiken är bolaget som är beställare
och genomför investeringen. På så sätt har det skapats otydlighet mellan bolaget och
förvaltningen tillsammans med uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Revisionen anser att det är kommunstyrelsens ansvar att det finns ändamålsenliga riktlinjer
som är tillämpbara för samtliga verksamheter som lyder under dem och att dessa säkerställer
kommunkoncernens hantering av investeringar med tillhörande uppföljning och rapportering.
Revisorerna önskar till den 29 mars 2021 svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen ämnar vidta
utifrån granskningsresultat.
2.5 Uppföljande granskning
Syftet är att utifrån tidigare års genomförda granskningar, se vilka åtgärder som styrelser och
nämnd har vidtagit. Tre granskningar. Kommunens målstyrningsprocess,
Kompetensförsörjning och 2019 årsgrundläggande granskning med tema trygghet
Målstyrningen har sedan den tidigare granskningen förbättrats.
Arbete med kompetensförsörjningen har sedan den tidigare granskningen skett genom ett
framtagande av ett kompetensförsörjningsprogram. Det hade dock inte blivit implementerat.
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.
Kommunstyrelsen rekommenderas:
− 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.
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2.6 Granskning av föreningsbidrag
Syftet med granskningen var att konstatera huruvida bildningsstyrelsen har ändamålsenliga
rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende handläggningen av bidrag till föreningar
och studieförbund. Sammanfattande bedömning blev att befintliga styrdokument och riktlinjer
inte är fullt ut ändamålsenliga samt att bildningsstyrelsens interna kontroll avseende bidrag till
föreningar och studieförbund kan stärkas.
Följande rekommendationer gavs till Bildningsstyrelsen.
− 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 beslut
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.
− Tillse att översyn avseende hyressättningen genomförs, i syfte att skapa likvärdighet mellan
föreningarna.
2.7. Granskning av årsredovisning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Avesta kommun har KPMG granskat
kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. KPMGs uppdrag är att granska
årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Årsredovisningen Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga
felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det
inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Resultat Årets resultat uppgår till 88,6 mnkr vilket är 82,7 mnkr bättre än det budgeterade
resultatet på 5,9 mnkr. Budgetavvikelsen beror främst på den pågående pandemin genom att
kommunen har fått bidrag som staten har beslutat
Vår bedömning är att kommunen har klarat balanskravet för helåret.
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål Enligt bestämmelser i
kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 55

2021-04-26

Kommunfullmäktige

Protokollsbilaga 1 (forts)
har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska
förvaltningen.
Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där
det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela
den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag
gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller
har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
Finansiella mål Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda
finansiella målen uppnåtts 2020.
Verksamhetsmål Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen
inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen med hänvisning till att
inget av de fyra verksamhetsmålen uppnås.
3. Lekmannarevision
Lekmannarevisorerna har tillsammans med biträden granskat bolagen och lämnat
granskningsrapporter. Revisionsrapporter om Gamla Byn AB, Avesta VA & Avfall AB och
Avesta Industristad AB är avlämnade.
Förstudien avseende efterlevnad och ramavtal samt granskningen av ombyggnationen av
Åvestadalskolan som redovisas i tidigare avsnitt är granskningar som bland annat genomförs
på uppdrag av lekmannarevisorerna.
4. Kommunrevisionens reglemente
Kommunfullmäktige har på initiativ av KFs presidium strukit §7 i rådande
revisionsreglemente. Innebärande att revisionen inte längre har obegränsat tillträde till
verksamheternas styrelse-sammanträden.
5. Kommunmedborgarnas rätt till information
I Sverige har varje medborgare rätt till insyn i offentligt styrd verksamhet och rätt att få
tillgång till offentliga dokument och beslut. Vid kommunfullmäktiges sammanträden
informerar kommun-revisionen om sitt arbete. Våra iakttagelser och bedömningar. En
upplysningsverksamhet som inte enbart vänder sig till ledamöterna utan även via lokalpress
och direktsändning i Web-TV till ”gemene man”. .
I vår ”bibel” ( God Redovisningssed) heter det ”Att kommunicera och skapa en bra dialog är
grundläggande för ett effektivt revisionsarbete. Det stärker ömsesidig kunskap och förståelse
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och bidrar till revisionens förankring och legitimitet. Kommunikation gör revisionen öppen
och tillgänglig.”
6. Slutord
Vi tackar KPMG, som upphandlats för ännu en fyraårsperiod, som på ett kompetent sätt dels
varit revisionens sakgranskningsbiträde, dels på ett mycket kvalificerat sätt genomfört
granskningar. Politiker och tjänstepersonal har fått sina verksamheter genomlysta och
bedömda samt erhållit många goda rekommendationer beträffande skötsel – och utveckling av
desamma. En aktuell och fortlöpande uppdaterad ”handbok” i management.
Ett stort tack riktar vi även till de förvaltningar med vilka vi kunnat föra en öppen och
prestigelös dialog rörande såväl deras som vår egen verksamhetsutövning. De politiska
besluten är inte vårt arbetsområde. Kommunrevisionen har förvisso följt den partipolitiska
debatten i kommunen dock utan att låta den influera vårt revisionsarbete. Vi hoppas
kommunmedborgarna skall uppleva att revisionen ger dem värde för pengarna om inte annat
genom att revisionskostnaden per innevånare är bland de lägsta såväl i regionen som riket.
Avesta den 19 april 2021
Sören Aspgren, Lennart Hammargren, Lilian Palm, Kristina Ohls och Mats Myrén
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