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AU § 31

Dnr

Regionfrågan
Ärendebeskrivning
Göran Karlsson, Landstinget och projektledare för ”Regionbildning 2019”
var närvarnde och informerade om den nya regionala samhällsorganisationen.
Beslut är taget i Region Dalarna att man ska inleda med målet att bilda
region till 2019, antingen i form av länsregion eller storregion.
Göran Karlsson informerade om både för- och nackdelar med den nya
regionindelningen.
Allmänna utskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
________________

_____________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/94

Bygdepeng 2016
Ärendebeskrivning
Ansökningar har inkommit avseende bygdepeng om totalt 3 329 207 kronor.
Tillgängliga medel är 209 000 kronor.
Arbetsgruppen för ansökningar om bygdepeng har arbetat fram ett förslag på
fördelning enligt följande:


Rättviks viltjour – vilthabiliteringsanläggning i Östanvik



Ore fiskevårdsområdesförening – vandringshinder i
Arvån-Fjäckån

25 000 kr



Ore Båtklubb – inköp av ny flytbrygga

40 000 kr



Oregruppen ideell förening – sommarjobb för ungdomar

42 000 kr



Oregruppen ideell förening – Ny webbplats för Furudal

18 000 kr



Oregruppen ideell förening – förstudie nya besöksmål

21 000 kr



Ärteråsens kulurförening – byte av tak på serveringsstuga
samt utgrävning av branddamm
56 400 kr
Totalt:

6 600 kr

209 000 kr

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till arbetsgruppens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets beslut
- Dela ut bygdepeng enligt ovanstående förslag från
arbetsgruppen.
___________________

Sändlista: T Renbro

_____________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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AU § 33

Dnr 2016/295

Revidering av normer för föreningsbidrag
Ärendebeskrivning
Förelåg förslag till ”Rättviks kommuns stöd till föreningslivet” för
antagande.
Samhällsutvecklingschef Bo Bifrost föredrog ärendet.
Reglerna från 1992 är inaktuella på grund av att verksamheter och/eller
föreningar inte finns eller förändrats.
Framtaget förslag har tagits fram i samverkan med berörda förvaltningar och
enheter inom Rättviks kommun
Nuvarande normer för bidragsgivning till idrotts-, ungdoms-, handikapp- och
pensionärsföreningar reviderades senast 2012-12-06.
Taxor för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar reviderades senast
2010.
Regler och rutiner för ”icke normstyrda bidrag” antogs av
kommunfullmäktige 1992-12-117, vilka omfattar verksamhet och
föreningar/organisationer som inte kan hänföras till kategorierna enligt ovan.
En översyn av kommunens stöd till föreningar bör ses över med jämna
mellanrum så att stödet ger en riktning för utveckling och följer omvärldens
förändringar.
Reglerna från 1992 är inaktuella på grund av att verksamheter och/eller
föreningar inte finns eller förändrats.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade att i förslaget, under Huvudrubriken
”Föreningsstöd till Ungdoms-, idrotts-, handikapp- och
pensionärsföreningar”, underrubriken ”För vem”, punkt 2, ändras till att
”Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år”……….(istället
för 10-20 år).
Annette Riesbeck (C) yrkade att liggande förslag antas och att tidigare beslut
upphävs samt att det nya förslaget ska gälla fr o m 2017-01-01.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Anki Dådermans yrkande och på Annette
Riesbecks yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit det senare.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Upphäva tidigare beslut avseende normer för bidragsgivning till
föreningar samt taxor för idrotts- och fritidsanläggningar.
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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2. Anta förslaget ”Rättviks kommuns stöd till föreningslivet” daterat
2016-06-07.
3. Förslaget ska gälla fr o m 2017-01-01
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Anki Dåderman (S).
____________________
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AU § 34

Dnr 2015/589

Medborgarförslag - enprocentregeln för konstnärlig
gestaltning av offentliga miljöer
Ärendebeskrivning
Emma Billbäck, Backa Norrgårdsvägen 3, Rättvik, inlämnade 2015-11-11
rubricerade medborgarförslag.
Förslag
1. Införa enprocentregeln som innebär att minst en procent av budgeten
vid ny-, till- och ombyggnationer samt renoveringar av fastigheter
och andra offentliga miljöer och infrastruktur (gator, torg, broar etc)
inom kommunens gränser ska investeras i konstnärlig gestaltning.
2. Utarbeta metoder/riktlinjer för hur arbetet med enprocentregeln ska
gå till (här finns många goda exempel att låna av), vilka även ska
säkra hög kvalitet genom att den konstnärliga sakkunskapen tas till
vara.
3. Avsätta motsvarande minst en procent av projektbudgeten för konstnärlig gestaltning vid ny-, om och tillbyggnationer av lokaler som är
avsedda för kommunal verksamhet eller av de offentliga rummen,
oavsett om kommunen anlitar privata byggbolag. Beloppet bör
räknas upp efter hand i relation till den reella byggkostnaden. För
investeringar som understiger 20 basbelopp kan pengarna istället
avsättas till en fond som används för behov av gestaltning/
utsmyckning i offentliga rum som är konstnärligt eftersatta.
4. Säkerställa att konstnärlig gestaltning även görs av kommunens bolag
och stiftelser och oavsett om kommunen äger eller hyr verksamhetslokalerna av kommunens bolag eller av en extern fastighetsägare.
5. Säkerställa att enprocentregeln, de estetiska värdena och den
konstnärliga gestaltningen finns med i hela den kommunala beslutsprocessen; den långsiktiga visionen, översiktsplaner, markanvändnings- och exploateringsavtal, fördjupade översiktsplaner och projekteringar.
6. I villkoren för nya exploateringsavtal tydliggöra att motparten ska
bidra till den offentliga miljön genom att investera minst en procent
av byggkostnaden i konstnärlig gestaltning.
7. Årligen följa upp tillämpningen av enprocentregeln och synliggöra de
offentliga verken.
Sändlista:

_____________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
_________________
Cecilia Johansson, t f kulturchef föredrog ärendet.
Närvarande var även samhällsutvecklingschef Bo Bifrost.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens kulturenhet har yttrat sig i ärendet och
påtalar att den offentliga konsten – som alla har tillgång till – är en del av
vårt demokratiska samhälle.
Man ser detta som ett naturligt steg i utvecklingsarbetet mot Rättviks
kommuns vision 2020, där Rättvik är en tillväxtkommun som kännetecknas
av att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.
Estetisk och konstnärlig gestaltning ger Rättvik identitet och särprägel. En
konstnärlig profilering som syns tillför ett mervärde till gagn såväl för
Rättviks invånare som för turister och andra besökare.
Förvaltningen föreslår att man får i uppdrag att utreda samt ta fram ett
förslag till hur 1-procentregeln för konstnärlig gestaltning kan implementeras
i kommunen.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt att
medborgarförslaget därmed anses behandlat.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att utreda samt
ta fram ett förslag till hur 1-procentregeln för konstnärlig
gestaltning kan implementeras i kommunen.
2. Medborgarförslaget anses därmed behandlat.
___________________
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AU § 35

Dnr 2016/138

Ansökan om ekonomiskt stöd från Ovanmyra kulturhus
vänförening
Ärendebeskrivning
Ovanmyra kulturhus vänförening har ansökt om 15 000 kronor i bidrag för
marknadsföring av kulturarrangemang i det gamla Missionshuset i
Ovanmyra.
Ovanmyra kulturhus, tidigare Ovanmyra Missionshus, ägs och drivs av
Björn Gustavsson som sedan 2010 arrangerar konserter varje sommar/höst.
Artisterna är av hög klass både lokala, nationella och även internationella,
som framför sång och musik i flera musikgenrer. Föreningen erbjuder också
lokala konstnärer att ställa ut sina alster i samband med konserterna.
Föreningen har en önskan att kunna marknadsföra konserterna än mer för att
nå fler besökare/turister till Ovanmyra. Numer arrangeras fler konserter även
under senhösten och ändra fram till jul.
Jäv
Anki Dåderman (S) meddelade att hon ej deltar i ärendets handläggning och
beslut på grund av jäv.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att Ovanmyra kulturhus vänförening beviljas
ett bidrag om 15 000 kronor för 2016.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets beslut
- Bevilja Ovanmyra kulturhus vänförening ett bidrag om 15 000
kronor för 2016. Medlen tas ur kulturenhetens budget.
_____________________
Sändlista:

Ovanmyra kulturhus vänförening
Kulturchef

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2016/325

Rapport integration Rättvik 2016
Ärendebeskrivning
Hållbarhetsstrateg Markus Svensson och socialchef Lena Fröyen redogjorde
för en Rapport om konsekvenser av flyktingmottagandet i kommunen.
Syftet med rapporten är att skapa en ”verktygslåda” med beräkningar och
slutsatser som kan spridas internt i kommunen och därefter kommuniceras
externt utanför kommunen, så att man ”vet” vad man pratar om i olika
sammanhang där man möter människor.
Allmänna utskottets beslut
1. Informationen/rapporten läggs till handlingarna.
2. Uppdra till hållbarhetsstrateg Markus Svensson att tillsammans med
några politiker bilda en arbetsgrupp som ska arbeta vidare utefter
rapporten.
_________________

Sändlista:

M Svensson

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2016/324

Kommunövergripande bemanningscenter
Ärendebeskrivning
Förelåg skrivelse från personalenheten angående kommunövergripande
bemanningscenter.
Personalenheten har haft i uppdrag av kommunledningsgruppen att utreda
form och förutsättningar för att inrätta ett kommunövergripande
bemanningscenter.
Efter utredning föreslår personalenheten följande:


Flytta resursenheten till stab- och serviceförvaltningen och utöka dess
verksamhet till ett kommunövergripande bemanningscenter som
sköter vikarietillsättning (upp till 3 månader) för alla verksamheter
som regelbundet nyttjar detta.



Placera enheten under personalchefens ansvar och planera för ett
andra steg i verksamhetsutvecklingen där bemanningsenheten
fungerar som administrativ resurs i rekryteringsprocesser (efter
införande av systemstöd för rekrytering).



Inför ett påslag p varje bokad timme som finansierar
bemanningscentrets verksamhet.

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade i bifall till personalenhetens tre
förslagspunkter.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Flytta resursenheten till stab- och serviceförvaltningen och utöka dess
verksamhet till ett kommunövergripande bemanningscenter som
sköter vikarietillsättning (upp till 3 månader) för alla verksamheter
som regelbundet nyttjar detta.
2. Placera enheten under personalchefens ansvar och planera för ett
andra steg i verksamhetsutvecklingen där bemanningsenheten
fungerar som administrativ resurs i rekryteringsprocesser (efter
införande av systemstöd för rekrytering).
3. Införa ett påslag på varje bokad timme som finansierar
bemanningscentrets verksamhet.
____________________
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
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Dnr

Meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär:
16:09 Överenskommelse nytt Avtal Räddningstjänstpersonal
i beredskap
16:11 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja
lika rättigheter och möjligheter, prop. 2015/16:135
16:13 Förtydligande av regelverk rörande traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster
16:14 Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i
arbetslivet
16:15 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m m – HÖK 16 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet
16:16 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016
16:17 Budgetförutsättningar för åren 2016-2019
16:18 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016
16:19 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för traineejobb
16:20 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare
i arbetslivsintroduktion – BAL 16
16:21 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 16
16:22 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare
i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA
16:23 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt
bilagor till AB
16:24 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 16 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet
16:25 Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i
arbetslivet
16:26 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2016
16:27 Vägledning för erhållande av statsbidrag för ökat bostadsbyggande
16:28 Försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning enligt skollagen

_____________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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Sveriges Kommuner och Landsting – SKL:s sammanträdesplan för 2017.
Dnr 2016/220
Migrationsverket – Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn.
Dnr 2016/221
Inspektionen för vård och omsorg – Meddelande om inspektion på socialförvaltningen under april månad.
Dnr 2016/161
Dala Vatten och Avfall – Styrelseprotokoll 2016-04-18.
Dnr 2016/174
Rättviks Teknik AB – Styrelseprotokoll 2016-04-20.
Rådet för ungdomsfrågor
Protokoll 2016-02-17, Protokoll 2016-04-27.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.
___________________
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Ansökan om bidrag - Hela Rättvik rullar
Ärendebeskrivning
Rättvik Skateboardförening – Hela Rättvik Rullar – har ansökt om bidrag för
att säkra de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra en del av
”Eurocana Summer Camp Reunion”, som kommer att anordnas i Stockholm
och Rättvik under sommaren 2016 och 2017. Detta är ett unikt tillfälle för
föreningen och Rättvik som ort att bevara samt föra vidare en mycket
betydelsefull del av den internationella extremsportens kultur och historia.
Tack vare denna satsning komma många av världens ögon att riktas mot
Sverige under denna period- och förningen känner att detta är en chans dom
bara inte får missas.
Föreningen har ansökt om bidrag med 42 500 kronor till fukttåliga
plywoodskivor med tillbehör.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att föreningen beviljas ett bidrag om 30 000
kronor.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets beslut
- Bevilja Rättviks Skateboardförening 30 000 kronor i bidrag till
fukttåliga plywoodskivor i samband med ”Eurocana Summer Camp
Reunion”.
__________________

Sändlista: Rättviks Skateboardförening
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