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AU § 1

Dnr 2017/74 70

Handlingsplan för migration i Rättvik
Ärendebeskrivning
Anna Börjel och Jessica Tyskhagen från integrationsenheten, var närvarande
och informerade om dagsläget vad gäller mottagandet, boende, utbildning,
arbetsmarknad, fritid, m m för de asylsökande.
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
__________________

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2016/36 75

Motion om att avskaffa LOV, lagen om valfrihetssystem
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Anki Dåderman och Jan Dahlquist, inlämnade
2016-01-19 rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
Vi anser att en enda positiv effekt har LOV medverkat till och det var en
ekonomisk analys och effektivisering vad avser vår egen hemtjänst, men
detta anser vi kunde har genomförts ändå, utan LOV
Efter dessa år som LOV funnits i Rättvik, finns i dagsläget bara en privat
utförare, som har ca 21-25 kunder i Rättvik.
Utifrån vad som framförts och enligt gällande regler/avtal föreslås att
Rättviks kommun beslutar att avveckla LOV.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-11
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
___________________
Yttrande
Kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C) har yttrat sig i ärendet
och påtalar bl a att när man i kommunen väljer att tillämpa LOV
konkurrensutsätter man sina egna verksamheter inom socialtjänsten och får
på så vis fler utförare inom de välfärdstjänster som omfattas av lagen.
Kommunen bär dock det yttersta ansvaret för att socialomsorg utgår mot de
individer som har ansökt och blivit beviljade detta enligt SoL. Kommunen
kan inte avsäga sig ansvaret av tillhandahållande av socialomsorg i och med
införandet av valfrihetssystem eller andra former av upphandlad verksamhet.
Syftet med att införa LOV i Rättvik har varit för att
1. Öka valfriheten för individen att själv välja den utförare som passar
de egna behoven bäst.
2. Stimulera företagande.
3. Öka kvalitéten inom verksamheten vilket blir en naturlig följd när
fler aktörer finns på marknaden.
Leksand och Rättvik har tillsammans arbetat fram kundvalsmodellen
LEKRÄTT vilken är en modell för införandet av LOV inom hemtjänsten i de
båda kommunerna. I Rättviks kommun är det endast inom hemtjänsten
mellan kl. 07:00 – 22:00 som man tillämpar LOV vilket betyder att under
resterande timmar på dygnet tas den kommunala larmcentralen samt
nattpatrullen i drift för att ombesörja de individer som har behov av hjälp.
_____________________________________________________________________________________
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Inom LOV finns i dag ett externt företag inom hemtjänsten i Rättvik.
Undertecknad kan endast utifrån statistik konstatera att det externa företaget
har ökat sin utförda tid från föregående mätning medan egenregin har
minskat. Den totala beställda tiden har dock minskat under samma
tidsperiod. Beställd tid, utförd tid och kundernas val ser ut som följer baserat
på delårsbokslutet 2016 och i jämförelse med siffrorna för samma tid 2015.
Total beställd tid 2015 ca 50 100 h.
Total beställd tid 2016 ca 48 000 h.
Minskning på ca 2 100 h.
Utförd tid 2015 i egenregi ca 44 500 h.
Utförd tid 2016 i egenregi ca 39 200 h.
Minskning på ca 5 300 h.
Utförandegrad minskat 4,9 % mellan åren till 90,4 %
Utförd tid 2015 extern regi ca 5 500 h.
Utförd tid 2016 extern regi ca 6 600 h.
Ökning på ca 1 100 h.
Utförandegrad ökat 2,8 % mellan åren till 94,8 %
Det finns inga intentioner från den politiska majoriteten att avskaffa LOV
och därmed avslås motionen.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att motionen avslås.
Anki Dåderman yrkade bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och fann att allmänna
utskottet bifallit Annette Riesbecks avslagsyrkande.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig socialdemokraterna Anki Dåderman och Jan
Dahlquist till förmån för eget yrkande.
__________________
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Dnr 2011/276 009

Motion om ett tillgängligt Rättvik
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Anders Björkman inlämnade 2011-05-24
rubricerade motion. Se bilaga.
För att möjliggöra ett samhälle där människor prioriteras vid all
samhällsplanering krävs att åtgärder vidtas för att öka takten betydligt.
Rättviks kommun har gjort en kartläggning av tillgängligheten inom de olika
verksamheterna. Kartläggningen påvisar brister och att förbättringsåtgärder
är nödvändiga.
I motionen föreslås att utifrån genomförd kartläggning ska en åtgärdsplan
upprättas, med förslag till åtgärder, prioriteringsordning samt
kostnadsberäkning.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-09
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
__________________
Yttrande
I yttrande från stab- och serviceförvaltningen anförs bl a följande:
I och med att Sverige är medlemmar i FN har Sverige förbundit sig att följa
FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet. Reglerna är skrivna ur ett
statligt perspektiv men ansvaret för att leva upp till de ståndpunkter som
standardreglerna innehåller faller på staten, kommunerna och landstingen.
Detta betyder att alla Sveriges kommuner och landsting har ett ansvar att
leva upp till standardreglerna men vad som är viktigt att komma ihåg är att
reglerna inte är juridiskt bindande utan de är ett moraliskt och politiskt
åtagande. Vad som dock är juridiskt bindande är lagen och
tillgänglighetsfrågan är lagstadgad i flera olika lagrum vilka är:









Socialtjänstlagen (SOL)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Plan- och bygglagen (PBL)
Boverkets föreskrifter och råd, byggregler
Skollagen
Diskrimineringslagarna
Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik

_____________________________________________________________________________________
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Rättviks kommun har även en upprättad handikapplan från 2004 samt ett
kommunalt tillgänglighetsråd. Handikapplanen redogör för kommunens
viljeinriktning, mål och ambitioner inom tillgänglighetsområdet samt vilka
de 22 standardreglerna som FN arbetat fram är. Planen är fokuserad på att
undanröja hinder för att människor med funktionsnedsättning skall kunna
vara delaktiga och jämlika i samhällslivet. Viktigt att notera är att planen
kompletterar gällande lagstiftning men ersätter inte Rättviks kommuns olika
mål- och policyprogram. Det kommunala tillgänglighetsrådet består av
politiker, tjänstemän, representant från Landstinget Dalarna och
representanter från olika handikappföreningar. I tillgänglighetsrådet
diskuteras tillgänglighetsfrågan flitigt då de sammanträder vilket sker fyra
gånger per år.
Rättviks kommun arbetar aktivt för att göra samhället tillgängligt. Miljö- och
byggenheten arbetar bland annat under PBL och lagen har
tillgänglighetskrav redan vid bygglovsstadiet vilket innebär att varje
nybygge har blivit godkänt enligt tillgänglighetskraven i lagen. Regelverket
kring nybyggen och reparationer/renoveringar är omfattande och ingen aktör
inom området kan frångå kraven. Informationsavdelningen arbetar aktivt för
att de dokument som publiceras på Rättviks kommuns webbplats är
tillgängliga så tillgänglighetskravet gällande information och
kommunikation uppfylls i den mån det är rimligt. Kommunen ska belysa
vikten av tillgänglighet vid samtal/förhandlingar med
föreningar/civilsamhället m.fl. På RFAB ligger SKL:s
tillgänglighetsinventering med i deras underhållsplan men ännu är inget gjort
enligt den då en önskan om att få med hela kommunen i inventeringen finns,
inte enbart RFAB. För att komma vidare i det arbetet har man lagt fram
förslaget att anlita en utomstående konsult som gör en opartisk inventering
av tillgängligheten i kommunen.
Förvaltningens förslag:
Stab- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram en
tillgänglighetsplan.
Motionen anses behandlad.
Yttrande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Motionen anses behandlad.
2.

Uppdra till stab- och serviceförvaltningen att ta fram
en tillgänglighetsplan.

____________________________
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Dnr 2013/634 009

Motion om profilering av byskolorna
Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna Lena Johansson och Per Rondahl inlämnade 2013-11-15
motion om profilering av byskolorna. Se bilaga.
”…..Idag kan vi se en tendens till minskade barnkullar vilket ger ett
sviktande elevunderlag. Detta slår mest på de små byskolorna. På Nyhedsskolan är det nästan fullt hus, det finns inte plats för att centralisera ytterligare utan att behöva investera och bygga nytt.
Vad kan vi göra för att förhindra att byskolorna utarmas och allt mer av
vardagslivet hamnar inne i centrum?”………
Förslag
I motionen föreslås att en eller flera av de befintliga byskolorna profileras.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
____________________
Yttrande
Förvaltningschef Lars Kratz har kommit in med följande svar på motionen:
”Kristdemokraterna har inkommit med en motion ang. profilering av en eller
flera av de befintliga byskolorna i Rättviks kommun.
Barn och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på motionen. Ansvar
ligger på respektive rektor att driva och utveckla sitt rektorsområde”.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade avslag på motionen, med hänvisning till yttrandet
från förvaltningschefen. I detta yrkande instämde även Peter Jonsson (M).
Lena Johansson (KD) yrkade bifall till motionen.
Joanna Stridh (C) yrkade att det ges i uppdrag till barn- och
utbildningsförvaltningen att lyfta fram och marknadsföra kommunens
grundskolor, och därmed ska motionen anses behandlad.
Proposition
Ordförande ställde proposition på avslagsyrkandet och bifallsyrkandet och
fann att bildningsutskottet bifallit det senare.
Votering begärdes.

Sändlista: Gym skolan

Följande propositionsordning godkändes:
_____________________________________________________________________________________
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Den som vill att motionen ska bifallas röstar ja.
Den som vill att motionen ska avslås röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med två ja och två nej.
Följande ledamöter röstade ja: Lena Johansson (KD) och Joanna Stridh (C).
Följande ledamöter röstade nej: Anki Dåderman (S) och Peter Jonsson (M).
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, i detta fall en ja-röst, och
bildningsutskottet har därmed beslutat att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordförande ställde sedan proposition på bifallsyrkandet och yrkandet att
motionen ska anses behandlad och fann att bildningsutskottet bifallit det
senare.
Avstår
Anki Dåderman (S) och Peter Jonsson (M) avstod från att delta i beslutet.
Bildningsutskottets beslut
- Uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att lyfta fram och
marknadsföra kommunens grundskolor.
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till bildningsutskottets beslut ska motionen anses
behandlad.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Anki Dåderman (S).
________________________
Barn- och utbildningschef Lars Kratz redogjorde för ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade att ärendet återremitteras för att se över hur det
arbetas med profileringen avseende gymnasieskolan.
Anki Dåderman (S) och Peter Jonsson (M) yrkade att motionen avslås.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Justerandes sign
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Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller återremissyrkandet röstar ja.
Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med 7 ja och 6 nej.
Följande ledamöter röstade ja:
Annette Riesbeck (C), Inge Östlund (C), Linda Viklund (C), Jonny Jones
(C), Joanna Stridh (C), Fredrik Ollén (M) samt Nils Gävert (SD).
Följande ledamöter röstade nej:
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Rickard Möller (S), Lars-Erik Jonsén
(S) samt Lars-Erik Kalles (S).
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Jonny Jones yrkande, att
ärendet ska återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut 2015-06-16
- Återremittera ärendet för att se över hur det arbetas med
profileringen avseende gymnasieskolan.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig socialdemokraterna Jan Dahlquist, Anki
Dåderman, Rickard Möller, Lars-Erik Jonsén samt Lars-Erik Kalles,
___________________
Yttrande
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar bl a att
Stiernhööksgymnasiet är konkurrensutsatt av övriga gymnasieskolor, vilket
betyder att det är mycket viktigt att vara en attraktiv skola, det gäller att
kunna visa upp hur bra skolan är. Marknadsföringen av Stiernhööksgymnasiet pågår under hele året och det gymnasiet bland annat gör är att:

Justerandes sign

-

delta på lantbruksmässan i Västerås

-

delta på olika mässor i Dalarna

-

ha öppet hus på gymnasiet

-

ha höstlovsaktiviteter

-

besöka både Rättviksskolan och Furudalsskolan
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-

ha en VIP-dag

-

delta på Rättviks marknad

-

anordnar kosläpp

-

delta på UF-mässa både i Stockholm och regionalt

Gällande grundskolan så har vårdnadshavare rätt att välja vilken skola
barnen ska gå i men blir i första hand placerade i en skola nära hemmet. När
man blir placerad i en skola utan ett aktivt val av vårdnadshavaren menas att
barnen blir placerade i sitt upptagningsområde. I grundskolan görs ingen
profilering då grundskolan arbetar efter den läroplan som utfärdats av
regeringen samt övriga styrdokument som kommunen antagit. I läroplanen
beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer
för arbetet. På kommunens webbplats, www.rattvik.se, finns samtliga
grundskolor presenterade men informationen är på sina håll knapphändig
och bör revideras.
I Rättvik, Furudal, har vi hockeyskolan dit elever från hela Sverige kommer
och studerar vilket medför att en viss profilering görs på kommunens
webbplats. Hockeyskolan är uppbyggd genom ämnet ”elevens val” och alla
elever från årskurs 2 har då möjlighet att träna ishockey under skoltid.
Utifrån ovanstående svar anses motionen behandlad.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade avslag på motionen.
Joanna Stridh (C) yrkade att med hänvisning till stab- och
serviceförvaltningens yttrande anses motionen behandlad.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Anki Dådermans avslagsyrkande och på
Joanna Strids yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit det senare.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande anses
motionen behandlad.
____________________

Justerandes sign
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Dnr 2015/545 009

Motion om att Rättviks kommun bör använda en bank
med kontanthantering
Ärendebeskrivning
Moderaterna, genom Henrieta Vedberg och Peter Jonsson, har 2015-10-09
inlämnat rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
Motionärerna hemställer om att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att vid kommande upphandling av banktjänster kräva att
kontanthantering ska erbjudas invånarna och företagen i kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
_________________
Yttrande
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar bl a
följande:
När det gäller kommunens upphandling av banktjänster så måste vi förhålla
oss till Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) LOU och som bl.a
innehåller ”proportionalitetsprincipen” vilken innebär att kraven och
villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
De åtgärder som den upphandlade myndigheten genomför får inte gå utöver
vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen.
Vidare innebär principen att inte större krav får ställas på leverantören
än vad som behövs och vad som får anses ändamålsenligt för den
aktuella upphandlingen. Kraven måste alltså ha ett naturligt samband
med och stå i proportion till det behov som ska täckas.
Den kontanthantering som motionen avser är inget behov för
organisationen Rättviks kommun har, utan den kontanthantering som
idag sker på kommunen kan lösas på annat sätt. Det är även svårt att
ställa krav vid en upphandling som enbart avser invånarnas och
företagarnas service.
Det vi gjorde från Rättviks kommun vid den senaste
bankupphandlingen som nyligen slutförts var att ställa följande
funktionalitetskrav: Banken bör erbjuda en lösning som möjliggör
inlösen av utbetalningskort eller motsvarande över disk mot kontanter
vid anbudsgivarens representation i Rättvik (T.ex bankkontor eller
annan typ av serviceställe).
_____________________________________________________________________________________
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Banken bör erbjuda en lokal dagskasseservice, motsvarande att en
förvaltning/bolag kan lämna in ett dagskassekolli (innehållande sedlar
och mynt, utan volymbegränsning) lokalt i Rättvik (t.ex i en servicebox,
över disk i bankkontor eller motsvarande lösning) för uppräkning och
på anvisat kontor.
När anbudstiden gick ut hade Rättviks kommun endast fått in 1 anbud,
från Swedbank (Leksands Sparbank) och som blir vår bank de närmaste
4 åren. Banken har också för närvarande kontanthantering.
Förvaltningen föreslår därmed att motionen anses behandlad.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att med hänvisning till stab- och
serviceförvaltningens yttrande anses motionen behandlad.
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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Dnr 2017/27 872

Ansökan om bidrag för fotografering av Domböcker
Ärendebeskrivning
Olaus Laurentii släktförening, genom Nils Roos, har ansökt om bidrag med
3 000 kronor för ett projekt avseende digitalisering av Domböcker, som görs
av Arkiv Dalarna AB i Mariestad.
Arkiv Dalarna AB har påbörjat beställningsfotografering av domboksmaterial som omfattar Österdalarna. Tidsperioden omfattar 1623-1815 och
består av 276 st volymer. Arkiv Dalarna tar 100 kr för varje fotograferad
volym, så kostnaden blir 17 600 kronor.
Rättvik hörde under den tiden till Österdalarna.
Alla fastighetsärenden som köp, inteckning och marktvister samt rättsfall
mm behandlades i häradsrätten och finns nedtecknade i domböckerna.
Genom den fotografering som nu är igångsatt kommer alla ärenden som
under denna period berörde området som omfattar Rättviks kommun att bli
tillgängliga på nätet.
Initiativet är taget av släktföreningen Olaus Laurentii samt Gagnefs
Släktforskarförening. Kostnaden om 17 600 kronor kommer att förskotteras
av Olaus Laurentii släktförening som i sin tur tar emot medel från olika
bidragsgivare i det område som domböckerna omfattar, till projektets
finansiering.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att ansökan beviljas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets beslut
- Bevilja släktföreningen Olaus Laurentii ett bidrag om 3 000
kronor för fotografering av domböcker.
Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.
___________________
Sändlista: N Roos

___________________
_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/28 613

Ansökan om bidrag till musikskolans jubileumsvecka
Ärendebeskrivning
Rättviks Musikskola, genom Melker Brodin, har ansökt om bidrag för
musikskolans jubileumsvecka i maj 2017.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) och Anki Dåderman (S) yrkade att musikskolan
beviljas 60 000 kronor i bidrag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets beslut
- Bevilja Rättviks Musikskola 60 000 kronor i bidrag för
musikskolans jubileumsvecka i maj 2017.
Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.
_________________

Sändlista:

M Brodin
Ks ordf

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2016/660 048

Ansökan om evenemangsbidrag till Siljan Snowshoe
Race och Special Olympic
Ärendebeskrivning
Siljan Snowshoe, genom Per Mårthans har ansökt om ett evenemangs-och
Pr-bidrag på 20 000 kronor till Siljan Snowshoe Festival samt ett öronmärkt
bidrag på 10 000 kronor för Special Olympic.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till ansökan.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets beslut
- Bevilja Siljan Snowshoe ett bidrag om 20 000 kronor för Siljan
Snowshoe Festival och 10 000 kronor för Special Olympic.
Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.
_________________

Sändlista:

P Mårthans
Ks ordf

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2016/81 006

Meddelande – Minnesanteckningar från kommunledningsgruppens möten 2016-11-23 och 2016-12-21
Ärendebeskrivning
Förelåg minnesanteckningar från kommunledningsgruppens möten 2016-1123 och 2016-12-21.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandet läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/56

Övriga meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär:
16:55 Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret
16:56 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap med Svenska Kommunalarbetarförbundet,
Vision samt Brandmännens Riksförbund
16:59 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m för år 2017
16:60 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för
år 2017
16:61 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2017
16:64 Redovisningsfrågor 2016 och 2017
16:55 Budgetförutsättningar för åren 2016-2020
16:67 Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning
16:69 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
mm – HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
16:70 Hyreshöjning fr o m den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna
till konsumentprisindex, KPI
16:71 Underlag för renhållningsordningens föreskrifter för avfallshantering
16:73 Kompletterande kommentar angående extratjänster och kompetenslyft
Dnr 2016/657
Borlänge kommun – Intresseförfrågan om Rättviks kommun önskar bli
medlem i Språktolknämnden i Dalarna.
Dnr 2016/657
Gagnefs kommun- Protokoll, beslut om att Gagnefs kommun ingår borgen
för Dala Vatten och Avfall AB.

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/40
Arne Pettersson, Mora – Skrivelse för kännedom angående förbättringar av
bussförbindelser till våra lasarett Falun och Mora.
Dnr 2016/166
Dalabanans Intresseförening – Protokoll från styrelsemöte den 2 december
2016.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.
_________________________
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Dnr 2017/64 048

Ansökan om fortsatt stöd till Ung Företagsamhet 2017
Ärendebeskrivning
Ung Företagsamhet Dalarna har ansökt om fortsatt stöd för 2017 med
21 604 kronor (2:-/invånare).
Ung Företagsamhet är en icke-vinstdrivande, ideell, partipolitiskt obunden
organisation som har ett nära samarbete med skola och näringsliv.
Ung Företagsamhets syfte är att införa företagsamhet och ett engagerat
näringsliv i det svenska utbildningssystemet.
Antal elever på gymnasieskolan i Rättvik som drev UF-företag senaste
läsåret var 71 stycken. Totalt utbildades 804 elever i Dalarna.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till ansökan.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets beslut
- Bevilja Ung Företagsamhet Dalarna 21 604 kronor för 2017.
Medlen tas ur näringslivsenhetens budget.
__________________

___________________
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Dnr 2017/57 001

Struktur och organisering av Dala Valideringscentrum
Ärendebeskrivning
Från Region Dalarna förelåg förslag till ”Struktur och organisering av Dala
Valideringscentrum för antagande.
Dala Valideringscentrum har bedrivits som ett projekt under perioden 201402-01 – 2016-01-31. Projektet har finansierats med medel från Tillväxtverket, DalaWux och Region Dalarna med totalt 2 500 000 kronor.
Utvärderingen av projektet visar att projektmålen har uppfyllts.
Tre Valideringsnoder är under uppbyggnad och ska omfatta:


Teknik/Industri (Avesta/Hedemora)



Besöksnäring (Malung/Sälen, Rättvik, Leksand, Mora)



Vård och omsorg (Borlänge)

Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade att föreliggande förslag antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anta Region Dalarnas förslag på organisering och budget
av Dala Valideringscentrum samt att Malung/Sälens kommun
blir huvudman för organisationen av Dala Valideringscentrum
2. Finansiera Dala Valideringscentrum med 59 600 kr/år (5:55 kr/
invånare/år). Förslaget omfattar två år, 2017-02-01 – 2019-01-31.
Medlen tas ur barn- och utbildningsförvaltningens budget.
__________________
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