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AU § 55

Dnr 2016/463

Ny lednings- och administrationsorganisation
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Lars Kratz föredrog förvaltningens förslag till ny ledningsoch administrationsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen att
träda i kraft 2017-01-01, enligt bilaga.
Yrkanden
Lena Johansson (KD) yrkade att förvaltningens förslag om ny lednings- och
administrationsorganisation antas av kommunstyrelsens allmänna utskott.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
Bildningsutskottet bifallit detsamma.
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsens allmänna
utskott
- Anta förslaget om ny lednings- och administrationsorganisation för
Barn- och utbildningsförvaltningen, enligt bilaga, att träda i kraft
2017-01-01.
__________________
Barn- och utbildningschef Lars Kratz föredrog ärendet.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till bildningsutskottets förslag.
Allmänna utskottets beslut
Enligt bildningsutskottets förslag.
____________________
Sändlista: Buf
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AU § 56

Dnr 2016/408

Nytt samverkansavtal om Vård- och Omsorgscollege
Dalarna
Ärendebeskrivning
Från Region Dalarna förelåg förslag till nytt samverkansavtal om Vård- och
Omsorgscollege Dalarna.
2008 ansökte länets kommuner och Landstinget Dalarna om certifiering och
medlemskap i Vård och Omsorgscollege (VOC). Fram till 2014 fanns en
regional samordnare anställd efter det så har kommunerna sagt nej till en
finansiering av det regionala arbetet men samtidigt finansierat det på
nationell nivå. Den 31 december löper Dalarnas certifiering och medlemskap
i VOC ut. I oktober 2015 tog Landstinget Dalarna och Region Dalarna
initiativ till ett försök att mobilisera nytt engagemang för det regionala
samarbetet mellan skola och arbetsliv inom vård och omsorg i Dalarna vilket
har utlöpt i det nu, av direktionen, föreslagna beslutet att:
1. Dalarnas Kommuner och Landstinget i Dalarna rekommenderas ingå
nytt treårigt samverkansavtal om VOC i Dalarna, för att säkerställa
och utveckla det regionala samarbetet avseende vård och omsorg i
Dalarna.
2. Finansiering av VOC i Dalarna fördelas mellan samtliga
dalakommuner enligt befolkningsunderlag, se bilaga, och Landstinget
Dalarna bär arbetsgivaransvaret för den regionala samordnaren samt
står för kostnader för kontor, dator, telefoni.
Yttrande
Socialförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att man står inför stora
utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och behovet av samverkan är
större än någonsin, därför anser förvaltningen att Rättviks kommun bör ingå
ett nytt treårigt (2016-07-01-2019-06-30) samverkansavtal om Vård- och
Omsorgscollege i Dalarna samt att medfinansiera detsamma med 15 858
kronor/år.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till socialförvaltningens yttrande om att
kommunen bör ingå ett nytt treårigt avtal, enligt bilaga.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Sändlista:

Region Dalarna
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Soc
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AU § 56 forts
Allmänna utskottets beslut
1. Ingå ett nytt treårigt om Vård- och Omsorgscollege Dalarna, för att
säkerställa och utveckla det regionala samarbetet avseende vård och
omsorg i Dalarna, enligt bilaga.
2. Medfinansiera Vård- och Omsorgscollege Dalarna med 15 858
kronor per år, under 2016-2019.
Medlen tas ur socialförvaltningens budget.
______________________
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AU § 57

Dnr 2016/522

Information om verksamhetsplanerna 2017
Ärendebeskrivning
Samhällautvecklingschef Bo Bifrost och kommunchef Ulf Israelsson
informerade om verksamhetsplanerna för samhällsutvecklingsförvaltningen
och stab- och serviceförvaltningen.
Allmänna utskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
_____________________
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AU § 58

Dnr 2016/465

Förtydligande av regler gällande bygdepeng
Ärendebeskrivning
Från stab- och serviceförvaltningen förelåg förslag till förtydligande av
reglerna gällande bygdepeng, för antagande. Se bilaga.
Vid upprättandet av kommersiella vindkraftsanläggningar i Rättviks
kommun ska en så kallad bygdepeng betalas ut till kommunen från
exploateringsföretagen som en kompensation för nyttjandet av kommunens
naturresurser. En sådan vindkraftspark finns upprättad på Hedboberget
mellan Furudal och Dalfors och alla föreningar eller organisationer i
Orebygden kan ansöka om medel, så kallad bygdepeng från kommunen.
Bygdepengen är en möjlighet att skapa lokal nytta och utgörs av en del av
den samlade bruttoersättningen för den del som Hedbobergets
vindkraftsanläggning producerar.
Under de år som bygdepengen har delats ut har en del frågor, både internt
och externt, uppstått och av den anledningen behövs ett förtydligande av de
regler som gäller angående bygdepengen. Då kanslienheten administrerar
bygdepengen har ansvarig tjänsteman tillsammans med den politiska
arbetsgrupp som tillsatts för utdelning av bygdepeng tillsammans med
kommunstyrelsens ordförande diskuterat ställningstagande i rådande frågor.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att bifogat förslag till förtydligande antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets beslut
- Anta förslag till Förtydligande av regler gällande bygdepeng, enligt
bilaga.
__________________
Sändlista: T Renbro, arbetsgruppen
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