Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(2)

Sammanträdesdatum

2017-03-21
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Plats och tid

Kommunledningskontoret 08:30-9:25

Beslutande

Annette Riesbeck (C), ordförande
Fredrik Ollén (M)
Joanna Stridh (C)
Anki Dåderman (S)
Jan Dahlquist (S)

Ersättare och övriga närvarande

Ulf Israelsson, kommunchef
Elisabeth Cederberg, sekreterare
Martin Litens, informatör
Nina Eriksson, webbredaktör
Stina Evbjer, ungdomsstrateg, § 16
Terese Renbro, kommunsekreterare, § 19

Justerare

Jan Dahlquist, ersättare Anki Dåderman

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-03-27

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Elisabeth Cederberg

Ordförande
Annette Riesbeck
Justerare
Jan Dahlquist

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2017-03-21

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Elisabeth Cederberg

1

2017-04-19

16-22

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-21
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Innehållsförteckning
§

Justerandes sign

Ärende

§ 16

Information - Ungdomsstrategin

§ 17

Motion om säker och trygg busshållplats vid Ingels
skola

2016/37
531

§ 18

Motion om att göra Rättviks kommun till en busszon

§ 19

Rättviks kommuns styrdokument

§ 20

Meddelanden

2016/228
009
2017/147
00
2017/56

§ 21

Val av ledamot i Folkmusikens Hus

§ 22

Val av ersättare i Folkmusikens Hus

2

Utdragsbestyrkande

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-21
Kommunstyrelsens allmänna utskott

AU § 16

Dnr 2015/457

Information – Ungdomspolitisk strategi
Ärendebeskrivning
Ungdomsstrateg Stina Evbjer var närvarande och informerade om den
Ungdomspolitiska strategin.
Strategin är ett verktyg både gällande strategiska samt operativa beslut och
satsningar när det gäller unga. Den anger vad och hur kommunen avser att
arbeta med och kring frågor som rör unga. Dessa beslut ska fattas utifrån ett
ungdomsperspektiv, som innebär att unga ska betraktas som en mångfald
unika individer, stödjas att bli självständiga samt ges möjlighet att vara
delaktiga och ha inflytande.
Stina Evbjer påtalade också att det behövs bildas en ungdomsstrategisk
arbetsgrupp som tar tag i dessa frågor.
Allmänna utskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
_________________

_____________________________________________________________________________________
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AU § 17

Dnr 2016/37 531

Motion om en säker och trygg busshållplats vid Ingels
skola
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Jan Dahlquist, inlämnade 2016-01-19
rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
I motionen föreslås att Rättviks kommun snarast möjligt avkräver
Trafikverket att vidta åtgärder vid Ingels skola så att en trafiksäker
busshållplats byggs samt att kommunen säkerställer parkeringsutrymmen för
hämtning och avlämning av barn/elever.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-11
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
___________________
Yttrande
I yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet
påtalas att Trafikverket är väl medvetna om att trafiksituationen är mycket
besvärlig utanför skolan, förvaltningen har påtalat detta flera gånger. Vid
senaste träffen den 7 mars 2017, lovades att trottoaren ska åtgärdas med
kantsten.
Den åtgärden räcker inte utan förvaltningen ska undersöka möjligheten att få
bygga en väg runt skolområdet, det förutsätter att markägarna godkänner det.
Förberedelser har påbörjats av RFAB genom att en förrådsbyggnad ska rivas
för att få till väg- och parkeringsplatser.
Trafikverket, kommunen och vägföreningen undersöker också möjligheten
att Trafikverket återtar Ingels Bodavägen, gamla landsvägen där också
återvinningsstationen är placerad. Man skulle då kunna förbjuda tung trafik
utanför skolan och därmed få en säkrare trafikmiljö utanför skolan.
Med dessa åtgärder anser förvaltningen att tillräckligt gjorts för trafikmiljön
Förvaltningen anser därmed att motionen anses behandlad.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade bifall till motionen.
Joanna Stridh (C) yrkade att med hänvisning till
samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande anses motionen behandlad.

_____________________________________________________________________________________
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att
allmänna utskottet bifallit det senare.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande anses
motionen behandlad.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Anki Dåderman (S) och Jan Dahlquist (S) till
förmån för eget yrkande.
___________________
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AU § 18

Dnr 2016/228 009

Motion om att göra Rättviks kommun till en busszon
Ärendebeskrivning
Henrik Bergfeldt, vänsterpartiet, inlämnade 2016-04-05 rubricerade motion.
Se bilaga.
Förslag
Att Rättviks kommun tar bort zongränserna för busszoner inom kommunen
så att kommunen endast ses som en zon.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-14
- Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i
ärendet och påtalar att de zoner som idag finns i länet har funnits under
många år och är ålderstigna. Zoner finns för att kunna prissätta resan och
utefter zoner baseras på så vis även intäkter. Dagens zoner bestämdes en
gång i tiden gemensamt av kommunerna, landstinget och av AB Dalatrafik.
Dalatrafik har under 2016 arbetat med ett förslag om en helt ny prisstrategi
och zonförändring för att anpassa prissättningen till dagens trafiksystem.
Detta arbete har nu lagts på is för att avvakta olika politiska beslut. Den stora
avgörande politiska frågan är skatteväxlingen. Dalatrafik har ingen möjlighet
att göra förändringar i prisbilden innan frågan om skatteväxlingen är löst för
att då kunna se hur kostnadsförändringarna slår igenom.
Förvaltningen föreslår därmed att motionen avslås.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande avslås motionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens
yttrande avslås motionen.
________________________

_____________________________________________________________________________________
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AU § 19

Dnr 2017/147 00

Rättviks kommuns styrdokument
Ärendebeskrivning
Kanslienheten har gjort en översyn av kommunens styrdokument.
Kommunsekreterare Terese Renbro redogjorde för ärendet.
Alla kommuner och landsting har en mängd olika lagar och förordningar att
följa beroende på vilken verksamhet som bedrivs. De enda styrdokumenten
som finns beskrivna i lag är budget, arbetsordning för kommunfullmäktige
samt reglemente för styrelsen och nämnderna.
Inom vissa verksamheter kräver dock lagen som verksamheten styrs av att
kommunen upprättar styrdokument, ex detaljplan och jämställdhetsplan.
Förutom de lagstadgade styrdokument lämnar lagstiftningen det öppet för
kommunerna att själva bestämma vilka typer av styrdokument som ska
användas och hur dessa ska utformas. Det krävs då en tydlig struktur och en
kommungemensam definition av vad respektive styrdokument står för.
Efter påtryckningar från förvaltningarna har kanslienheten fått i uppdrag att
se över kommunens styrdokument, dess struktur och utformning. En
uppfattning från medarbetarna i kommunen är att de dels inte vet vilka
kommunens styrdokument är, vad de står för samt var de finns att hitta.
Utifrån ovan nämnda har kanslienheten utrett hur Rättviks kommuns
styrdokument är strukturerade och utformade och har kommit fram till att:


En ny struktur på vad som är kommunens styrdokument behövs
fastställas



Göra en kommungemensam definition av vad som är Rättviks
kommuns styrdokument



Göra en plan som anger uppföljningsintervall och beslutsnivå.

Syftet med att införa en ny struktur på kommunens styrdokument är flera:
-

Fastställa en kommungemensam definition av vad som är Rättviks
kommuns styrdokument

-

Ett tydliggörande för att minimera riskerna med missförstånd och
konflikter

-

Ange beslutsnivå och uppföljningsintervall

-

Veta vem som gör vad

-

En enhetlig terminologi

_____________________________________________________________________________________
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-

Dokumenten ska vara tillgängliga både internt och externt

-

Det ska vara lätt att identifiera vem eller vilka som upprättat och
fattat besluten

-

Dokumenten ska vara en hjälp i den yrkesverksamma vardagen

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet hänskjuts till allmänna utskottets
sammanträde den 21 mars.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets beslut 2017-02-21
- Ärendet hänskjuts till allmänna utskottets sammanträde den 21 mars
2017.
_________________
Kommunsekreterare Terese Renbro redogjorde för den tilltänkta strukturen,
kommungemensamma definitionen av Rättviks kommuns styrdokument och
beslutsnivå. (Se bilaga).
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att bilagt förslag på ny struktur,
kommungemensamma definitionen av Rättviks kommuns styrdokument och
beslutsnivå antas, samt att kanslichefen får i uppdrag att arbeta fram ett rättsäkert, tydligt och enhetligt arbetsflöde kring styrdokumenten.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anta förslag på ny struktur för Rättviks kommuns
styrdokument, enligt bilaga.

Justerandes sign

2.

Anta kommungemensam definition av Rättviks kommuns
styrdokument, enligt bilaga.

3.

Anta förslag på beslutsnivå för Rättviks kommuns styrdokument,
enligt bilaga.

4.

Uppdra till kanslichefen at arbeta fram ett rättssäkert, tydligt
och enhetligt arbetsflöde kring styrdokumenten.
_________________________
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Bilaga
Förslag till ny struktur
Vison
Beslutsinstans KF

Mål och Budget
Beslutsinstans KF

Arbetsordning
KF
Beslutsinstans KF

Strategi

Program

Plan

Beslutsinstans KF

Beslutsinstans KS

Beslutsinstans KS

Policy

Riktlinje

Regler

Beslutsinstans KF

Beslutsinstans KS

Beslutsinstans KS

Reglementen KS
och nämnder
Beslutsinstans KF

Viktiga dokument men ej
styrdokument:




Handboksdokument
Verkställighetsdokument
Rutiner
Beslutsinstans - FVO

Uppföljningsintervallen kan se olika ut på grund av vilken typ av
styrdokument det är och dess innehåll. Av den anledningen kan vi i
dagsläget inte lägga fram ett förslag till uppföljningsintervall utan det får i ett
första skede göras vid framtagande av styrdokumenten.
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Dnr 2017/56

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär:
17:04 Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på grund av olovlig
frånvaro
17:05 Internränta för år 2018
17:08 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador
på kommunala anläggningar
17:10 Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser för taxan
inom miljöbalkens område
17:01 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2017
SKL:s sammanträdesplan för 2018.
Meddelande – Rapport Tobaksprevention - Sveriges Kommuner och
Landsting har den 18 november 2016 beslutat att ställa sig bakom målet om
ett rökfritt Sverige 2025 som innebär att minska rökningen till mindre än 5%
i befolkningen till 2025.
Meddelande – Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision ehälsa 2025.
Meddelande – Överenskommelse om män och jämställdhet.
Region Dalarna – Protokoll 2017-01-25.
Dala Vatten och Avfall
Protokoll 2016-12-08
Protokoll 2016-12-13
Protokoll 2017-01-24
RTAB
Protokoll 2016-12-14
Protokoll 2017-01-24
Rådet för ungdomsfrågor- Protokoll 2017-02-15.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.
_____________________
_____________________________________________________________________________________
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AU § 21

Dnr

Val av ledamot i Folkmusikens Hus
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot i Folkmusikens Hus.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utse Annette Riesbeck (C) till ledamot i Folkmusikens Hus.
___________________

_____________________________________________________________________________________
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AU § 22

Dnr

Val av ersättare i Folkmusikens Hus
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse en ersättare i Folkmusikens Hus.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utse Joanna Stridh (C) till ersättare i Folkmusikens Hus.
_________________________
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