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AU § 17

Information om integrationsenheten
Ärendebeskrivning
Integrationssamordnare Anna Börjel informerade om integrationsenhetens
verksamhet, bl a om hur man arbetar med att ta emot vuxna flyktingar som
fått uppehållstillstånd och ska ha ett boende inom två månader
Allmänna utskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna
___________________

_____________________________________________________________________________________
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AU § 18

Dnr 2016/218

Förnyad överenskommelse om mottagnade av
asylsökande ensamkommande barn
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har inkommit med förslag till förnyad överenskommelse
om mottagande av asylkommande.
När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och ansöker om asyl får
barnet i enlighet med socialtjänstlagen ett tillfälligt boende i den kommun
(ankomstkommun) där det ger sig till känna för svensk myndighet.
Migrationsverket ska så snart som möjligt efter det att barnet ansökt om asyl,
anvisa en kommun som ska ta över det långsiktiga ansvaret för barnets
boende och omsorg (anvisningskommun).
Vad är en anvisning
En anvisning innebär att Migrationsverket beslutar at utse en kommun till
vistelsekommun enligt socialtjänstlagen. Det kan vara en kommun med eller
utan överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande
barn. Anvisningen sker utifrån en fastställd modell för anvisning. En
kommun kan inte överklaga ett beslut om anvisning.
Modell för anvisning
Migrationsverket lämnar prognoser till regeringen. I prognoserna finns det
bland annat med en uppskattning över hur många ensamkommande barn som
årligen kommer att ansöka om asyl i Sverige. Baserat på prognosen gör
verket en beräkning av hur många boendeplatser som behövs i kommunerna
för asylsökande ensamkommande barn.
För att skapa en jämn fördelning över landet har länsstyrelsen tagit fram en
modell för hur platserna ska fördelas mellan länen och kommunerna.
Modellen utgår från s k fördelningstal som länsstyrelsen räknar fram.
Faktorer som styr fördelningstalen är kommunens folkmängd, tidigare
mottagande av ensamkommande barn och deras anhöriga, tidigare
mottagande av nyanmälda personer och deras anhöriga samt antal
boendedygn för asylsökande på kommun- och länsnivå.
Sedan 2008 har Rättviks kommun varit anvisningskommun och bedrivit hem
för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn. Idag finns det 14
platser på Närheten och 10 platser på Gemenskapen och 14 platser i så kallad
utslussverksamhet i egenregi, samt 20 platser som köps upp av ett privat
HVB på orten. Totalt har kommunen ansvar, som anvisningskommun, för 84
ensamkommande barn och unga som är placerade i familjehem eller HVBhem i och/eller utanför Rättvik. Enligt överenskommelse om mottagande så
har kommunen 24 platser.
_____________________________________________________________________________________
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De 24 platser som kommunen idag har enligt överenskommelsen, erhåller
kommunen en ersättning på 1 900 kr/dygn. För de 60 personer utanför
överenskommelsen görs en återsökning av den faktiska kostnaden från
Migrationsverket, förutom vad gäller så kallad ”tomthyra”, det vill säga för
boendeplatser utanför nuvarande överenskommelse som bokas upp för att
kunna tillgodose prognos.
Utifrån den beslutade fördelningsnyckeln från Migrationsverket är Rättviks
kommuns fördelningstal ändrat från 10 till 50 asylplatser.
Med ovanstående i beaktning och med tanke på situationen i världen,
föreslår socialförvaltningen att kommunen utökar sina 24 platser till 70
platser, varav 50 asylplatser. Detta för att avtalet då speglar det antal som
Migrationsverket anvisar samt att kommunen säkerställer möjlighet till
återsökning av utgifter för mottagande av de ensamkommande barn och
unga, då även i de fall där det kan komma att röra sig om tomhyra.
Socialchef Lena Fröyen, integrationssamordnare Anna Börjel och enhetschef
Jessica Tyskhagen var närvarande i ärendet.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till socialförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna en förnyad Överenskommelse av ensamkommande barn
och unga med en utökning av platser från 24 till 70, varav 50
asylplatser.
2. Överenskommelsen bör träda i kraft snarast.
___________________
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Dnr 2014/387

Motion ang. giftfri kommun
Ärendebeskrivning
Linda Viklund (C) inlämnade 2014-08-08 rubricerade motion. Se bilaga.
I motionen påtalas bl a att forskningen visar allt tydligare att den ökade
användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är
skadligt för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som
kan återfinnas i nästan allt som vi kommer i kontakt med. Det finns i
kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i,
maten vi äter och vattnet vi dricker. ………………….
Förslag
- Rättviks kommun gör en avdelning inom barnomsorgen
giftfri och utför även mätningar av gifter både före och efter
ombyggnationen.
-

En utvärdering görs efter en ombyggnation för att få fram underlag
att ställa om alla förskolans avdelningar.

-

Rättviks kommun antar ett miljökvalitetsmål om en giftfri
miljö i Rättvik.

-

Rättviks kommun gör en kartläggning var i kommunens verksamhet
som giftiga ämnen kan finnas.

-

Rättviks kommun, genom att anta miljömålet om att kommunen ska
vara giftfri, fasa ut giftiga ämnen i våra verksamheter.

-

Rättviks kommun ställer krav på giftfria produkter vid upphandling,
exempelvis genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger.

-

Rättviks kommun ska agera kunskapshöjande gällande de gifter
som finns runt om oss.

Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-21
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
________________
Motionen har remitterats till mljö- och byggenheten, barn- och utbildningsförvaltningen, inköpssamordnare samt stab- och serviceförvaltningen.
Yttrande
Stab- och serviceförvaltningen har efter de inkomna remissvaren sammanställt följande yttrande:
_____________________________________________________________________________________
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Alla är rörande överens om att syftet i motionen är god men att det inom
vissa områden kan vara komplext att uppfylla, exempelvis vid upphandling
av drivmedel. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att lyfta frågan
gällande ett ställningstagande angående kreosotanvändning i Rättviks
kommun till fullmäktige och ställningstagandet föreslås ligga till framtida
grund för ett fortsatt arbete för en giftfri miljö, i enlighet med de
övergripande målen.
Lika viktigt är det att barn ska få vistas i en giftfri miljö anser barn- och
utbildningsförvaltningen men det har inte gjorts några kostnadsberäkningar
gällande en eventuell ombyggnation.
Under våren 2016 har en ny allergianpassad del av Nyhedsskolan
färdigställts och den beräknas vara i bruk till senvåren 2016. Alla barn har
rätt att gå i skolan och det är ett av huvudsyftena med allergidelen. Lokalerna
är utrustade med slussar där samtliga elever i en årskurs byter om till
skolkläder som både tvättas och hanteras av skolan.
Inköp informerar om att Rättviks kommun redan har ett högt fokus på att
upphandlade varor och tjänster ska ha en så låg miljöpåverkan som möjligt
samt att de följer Miljöstyrningsrådets kriterier och riktlinjer så långt det är
rimligt att kräva i förhållande till funktion och nytta. Miljöstyrningsrådet har
en expertgrupp som arbetar fram drivande kriterier för miljöanpassad
upphandling samt bidrar med information och rådgivning inom området.
Rättviks kommun har en upprättad miljöpolicy där man beskriver hur
kommunen ska arbeta för att främja en god miljöhållning inom hela
kommunkoncernen samt öka miljömedvetenheten hos medborgarna.
Kommunen ska vara ett gott föredöme för invånarna där alla ska vara med
och ta ansvar för att miljöpolicyn genomsyrar beslut och handlingar.
Miljöpolicyn tillsammans med Miljöstyrningsrådets riktlinjer vid varje
upphandling påvisar att Rättviks kommun redan tar ett stort ansvar för att
miljön i vår närhet ska fortsätta ha ett stort fokus i det dagliga arbetet.
Stab- och serviceförvaltningen föreslår att med hänvisning till ovanstående
anses motionen behandlad.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till stab- och serviceförvaltningens
förslag.
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande anses
motionen behandlad.
___________________
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AU § 20

Dnr 2016/183

Ansökan från Musik vid Siljan Vänföreningen
Ärendebeskrivning
Musik vid Siljan Vänföreningen har ansökt i samarbete med Musik vid
Siljan AB, hos Rättviks och Leksands kommuner samt hos Landstinget
Dalarna om 75 000 kronor vardera, avseende ”marknadsföringsparaply” för
de 30-talet lokala arrangörers konserter, spelmansstämmor mm, som ersätter
Musik vid Siljan ABs tidigare insatser samt utveckling av ny organisation
för musikverksamheten för att fortsatt trygga och stärka kvalitativa
musikupplevelser i en unik kultur- och naturmiljö vid Siljan.
Yrkande
Anette Riesbeck (C) yrkade att Rättviks kommun bidrar med 75 000 kronor
till Vänföreningen Musik vid Siljan 2016. Finansiering sker ur Musik vid
Siljan AB (Rättviks kommuns del av det belopp som kommer att utbetalas vid
avvecklingen av Musik vid Siljan AB).

Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets beslut
1. Rättviks kommun bidrar med 75 000 kronor till Vänföreningen
Musik vid Siljan 2016.
2. Finansiering sker ur Musik vid Siljan AB (Rättviks kommuns del av
det belopp som kommer att utbetalas vid avvecklingen av Musik vid
Siljan AB.
___________________

Sändlista:

Vänföreningen Musik vid Siljan
Ks ordförande

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2016/141

Ansökan om verksamhetsbidrag Folkmusikens hus,
2016-2017
Ärendebeskrivning
Folkmusikens Hus har ansökt om verksamhetsbidrag för 2016-2017 med en
successiv uppräkning, för att i någon mån kompensera för kostnadsökningar
sedan 2007, enligt följande:
År 2016 850 000 kr
År 2017 900 000 kr
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att bidrag beviljas endast för år 2016 med
850 000 kr. Beloppet innefattar även Ethno.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Bevilja Folkmusiken Hus ett bidrag för år 2016 med 850 000 kr.
Beloppet innefattar även Ethno.
Medel om 750 000 kr tas ur kulturenhetens budget och resterande
100 000 (innefattande Ethno) tas ur kommunstyrelsens budget.
__________________

_____________________________________________________________________________________
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Dnr

Meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär:
16:06 Ny metod att föreslå internränta för år 2017
16:07 Budgetförutsättningar för åren 2016-2019
16:08 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning
vid trafikskador på kommunala anläggningar
16:10 Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor från den 1 januari
2016
Region Dalarna – Protokoll 2015-12-16.
Dnr 2016/166
Dalabanans Intressenter – Protokoll 2016-02-19.
Dnr 2016/161
Dala Vatten och Avfall AB – Protokoll 2016-02-22.
Dnr 2016/174
Rättviks Teknik AB –Protokoll 2016-02-25.
Dnr 2016/143
Samhällsutvecklingsförvaltningens fritidsenhet – Medlemsredovisning
2014/Föreningsstöd 2015.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.
______________________
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