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Sammanträdesdatum
2018-01-16

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30- 08:56

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

Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef
Terese Renbro, sekreterare
Jonny Gahnshag, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen
Karin Lundbäck, registrator §§ 2-3

Justerare Jan Dahlquist (S) ers. Anik Dåderman (S)
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 4

Terese Renbro

Ordförande
Annette Riesbeck

Justerare
Jan Dahlquist

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

Beslutsinstans Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum 2018-01-16

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-16 Datum då anslaget tas ned 2018-02-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Terese Renbro
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Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 4 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar 2017/965
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

AU § 4 Dnr 2017/965

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Ärendebeskrivning 
Under våren 2017 skickade Landstinget Dalarna en remiss till länets 
kommuner samt Region Dalarna som rörde frågan om att ge in en ansökan 
om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna enligt lagen 
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt att det därmed 
bildas en region med ett direktvalt fullmäktige.
Kommunfullmäktige i Rättvik beslutade 2017-06-08, § 40, att tillstyrka att 
Landstinget Dalarna ansöker om att få överta det regionala 
utvecklingsansvaret i länet.  
Utöver Dalarna har Södermanlands, Värmlands, och Västerbottens läns
landsting ansökt hos regeringen om att få överta det regionala
utvecklingsansvaret i sina respektive län. Därutöver ansvarar landstingen i
Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra
Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands
och Norrbottens län samt Gotlands kommun, enligt lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län, för insatser för att skapa en hållbar
regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av
länsplaner för regional transportinfrastruktur. I promemorian Regionalt
utvecklingsansvar (Ds 2017:20) föreslås slutligen att den befintliga lagen ska
ändras så att den även omfattar Stockholms, Kalmar och Blekinge län.

I departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds
2017:61) föreslås nu, mot ovanstående bakgrund, att lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län.
Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige
och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive
regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt
användas. Då lagen således kommer att omfatta samtliga län föreslås att
dess rubrik ändras till lagen om regionalt utvecklingsansvar och att lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla.

Vidare föreslås vissa följdändringar i lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län, lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap, lagen (2017:631)
om registrering av verkliga huvudmän och kommunallagen (2017:725).
Slutligen föreslås att lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av
stöd till kommuner för anläggande av telenät ska upphöra att gälla.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Bedömning
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AU § 4 forts.

De förslag och lagändringar som redovisas i departementspromemorian
bedöms ligga väl i linje med vad kommunfullmäktige givit uttryck för via
tidigare beslut, genom att de möjliggör för att Landstinget Dalarna kan 
överta det regionala utvecklingsansvaret i länet.
Kommunen bör följaktligen ställa sig bakom förslagen. 

Förvaltningens förslag till beslut
- Rättviks kommun ställer sig bakom förslagen i promemorian – Ett 

enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)

Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Rättviks kommun ställer sig bakom förslagen i promemorian – Ett 

enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)

Paragrafen är omedelbart justerad.
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