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Sammanträdesdatum
2016-10-25

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 59 Förslag till reviderad VA-taxa 2017 2016/550 3

§ 60 Förslag till reviderad Avfallstaxa 2017 2016/551 4

§ 61 Turismstrategi för Rättviks kommun 2016-2020 2016/552 
84

5

§ 62 Information - Nya Visit Dalarna 6

§ 63 Ansökan om arrangörsstöd för Boda 
Hembygdsförening 

2016/549 
048

7

§ 64 Länsövergripande överenskommelse om 
ungdomsmottagningar

2016/375 
000

8

§ 65 Motion om borttagande av delade turer för anställda 
inom Rättviks kommun - Socialdemokraterna

2015/154 
009

9 - 11

§ 66 Nytt reglemente för Rådet för ungdomsfrågor 2016/534 
003

12

§ 67 Meddelanden 13
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AU § 59 Dnr 2016/550

Ny VA-taxa, taxa för allmänna vattentjänster 2017

Ärendebeskrivning 
Från Rättviks Teknik AB förelåg förslag till ny VA-taxa 2017,
för antagande.
VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader.
Taxan innebär följande:

- Brukningsavgifterna är oförändrade
- Anläggningsavgiften höjs med 10 %
- Taxeföreskrifterna utökas för hantering av lagerlokaler samt ändrad 

hantering av lägenhetsyta i anläggningsavgiften
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att förslag till ny VA-taxa antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Upphäva gällande VA-taxa enligt kommunfullmäktiges 

beslut 2015-12-03, § 198.
2. Anta ny ”Taxa för allmänna vattentjänster Rättviks kommun

2017”.
3. Den nya taxan ska gälla fr o m 2017-01-01.

____________________
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AU § 60 Dnr 2016/551

Avfallstaxa Rättviks kommun 2017

Ärendebeskrivning 
Från Rättviks Teknik AB förelåg förslag till ny Avfallstaxa 2017 för 
Rättviks kommun.
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader.
Taxan innebär följande:

- Avfallstaxan sänks med 3,5 %
- Tömningsavgifter för djupbehållare införs
- Slamtaxan ska vara oförändrad

Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att förslag till Avfallstaxa Rättviks kommun 2017 
antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Upphäva gällande Avfallstaxa enligt kommunfullmäktiges 

beslut 2015-12-03, § 200.
2. Anta ny Avfallstaxa Rättviks kommun 2017.
3. Den nya taxan ska gälla fr o m 2017-01-01.

__________________
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AU § 61 Dnr 2016/552

Turismstrategi för Rättviks kommun 2016-2020

Ärendebeskrivning 
Förelåg förslag till Turismstrategi För Rättviks kommun 2016-2020, för 
antagande. Se bilaga.
Visit Rättvik, köpmännen och näringslivsenheten ska arbeta efter strategin.
Besöksnäringen är världens största och snabbast växande näring. Rättviks 
kommun har bestämt sig för att dra nytta av och bidra till denna tillväxt.
Rättvik är en känd turistdestination och besöksnäringen är viktig för 
kommunens utveckling, därför fortsätter kommunen att möjliggöra 
satsningar inom evenemang och besöksnäring med fokus på 
upplevelseturism, främst natur- och kulturturism.
Övergripande målet är att Rättviks kommun ska bli den bästa kommunen att 
driva besöksnäringsföretag i.
För att uppnå ovan nämnda mål, vill kommunen stärka Rättviks attraktions- 
och konkurrenskraft som destination och därigenom bidra till en ökad 
tillväxt. Kommunen vill underlätta för besöksnäringens aktörer att göra fler 
och bättre affärer. Detta måste göras i samverkan med näringen för att nå ett 
gemensamt resultat som ingen part, kommunen eller den enskilda aktören, 
kan åstadkomma själv.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade att förslag till Turismstrategi antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta ”Turismstrategi för Rättviks kommun 2016-2020”

enligt bilaga.
___________________
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AU § 62 Dnr Diarienummer.

Information om Visit Dalarna

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Ulf Israelsson informerade om Visit Dalarnas uppdrag
(är ett kommunägt destinationsbolag), målet med Visit Dalarna, bolagets 
förändringsprocess m m.

Allmänna utskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

________________
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AU § 63 Dnr 2016/549

Ansökan om arrangörsstöd för Boda 
Hembygdsförening

Ärendebeskrivning 
Boda Hembygdsförening, genom Gunnar Brandin har ansökt om ett årligt 
arrangörsstöd om 80 000 kronor per år för programverksamheten 2017 och 
2018.
Föreningen fick 60 000 kronor i bidrag för år 2016.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att ansökan beviljas.
I detta yrkande instämde även Anki Dåderman (S).
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Bevilja Boda Hembygdsförening ett arrangörsstöd om 80 000 kronor 

per år för programverksamheten, åren 2017-2018.
Medlen tas ur kulturenhetens budget.

__________________
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AU § 64 Dnr 2016/375 000

Länsövergripande överenskommelse om 
ungdomsmottagningar

Ärendebeskrivning 
Från Region Dalarna förelåg förslag till Länsövergripande överenskommelse 
om ungdomsmottagningar för godkännande. 
Ungdomsmottagningarna är ett gemensamt åtagande för kommun och 
landsting och ska finnas i alla länets kommuner. Väl fungerande 
ungdomsmottagningar bidrar till ett förebyggande arbete och kan bidra till 
förbättrad folkhälsa.
Syftet med lokala avtal mellan landstinget och länets kommuner är att 
reglera och att stärka samverkan kring driften av ungdomsmottagningarna. 
Överenskommelsen ska tydliggöra samarbetets omfattning och former samt 
parternas ansvar.
Yttrande
Socialförvaltningen har yttrat sig i ärendet och föreslår att överens-
kommelsen godkänns och att lokala avtal tecknas.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till socialförvaltningens yttrande.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
1. Godkänna Länsövergripande överenskommelse om 

ungdomsmottagningar, enligt bilaga.
2. Teckna lokala avtal som reglerar den lokala verksamheten

och fastställer ansvars- och kostnadsfördelning mellan parterna.
____________________

Sändlista:  Region Dalarna
                  Socialchef
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AU § 65 Dnr 2015/154 009

Motion om borttagande av delade turer för anställda 
inom Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna, genom Erja Eloranta och Jan Dahlquist, har 2015-03-06 
inlämnat rubricerade motion.  Se bilaga.
Förslag
Att Rättviks kommun säger nej till förekomst av delade turer för de anställda 
inom kommunen samt att förvaltningen uppdras att arbeta fram en plan för 
hur detta snarast möjligt kan verkställas.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-16
- Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen

för beredning.
_________________ 
Yttrande
Personalenheten har, tillsammans med socialförvaltningens 
omsorgsverksamhet, yttrat sig i ärendet, om nuläget och de alternativ som 
finns för att minska/eliminera delade turer. 
Yttrandet i sin helhet, med bilaga, bifogas paragrafen. 
Förslaget är att lyfta in önskemålet om att eliminera/minska antalet delade 
turer som en del i arbetet med projekt ökad sysselsättningsgrad. 
Personalenheten och socialförvaltningen tror att de förutsättningar som krävs 
för att vara framgångsrika i det projektet är desamma som krävs för att 
lyckas med att ta bort eller minska de delade turerna på ett sätt som är 
förenligt med verksamhetens behov.

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till yttrandet från personalenheten ansens motionen 

behandlad. 
____________________ 
Yrkande
Anki Dåderman (S) yrkade i tilläggsyrkande till personalutskottets förslag att 
det uppdras till personalenheten att tillsammans med socialförvaltningen 
arbeta fram en tidsplan för genomförandet och ekonomiska förutsättningar.

Sändlista:
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AU § 65 forts

Proposition
Ordföranden ställde proposition på personalutskottets förslag och på 
personalutskottets förslag med Anki Dådermans tilläggsyrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit det senare.

Kommunstyrelsens beslut
- Uppdra till personalenheten att tillsammans med socialför-

valtningen arbeta fram en tidsplan för genomförandet av
borttagande av delade turer samt ekonomiska förutsättningar
för detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut och 

personalutskottets yttrande anses motionen behandlad.
_________________  
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade att ärendet återremitteras för framtagande av bättre 
beslutsunderlag.
I detta yrkande instämde även Erja Eloranta (S).
Proposition
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att 
kommunfullmäktige bifallit detsamma.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för framtagande

av bättre beslutsunderlag. 
________________ 
Yttrande
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att 
socialförvaltningen tillsammans med personalenheten, har i uppdrag att se 
över möjligheten gällande borttagande av delade turer. En del i arbetet har 
utmynnats i en projektanställning fr o m 2016-09-01 där den projektanställda 
dels ska se över rubricerad fråga samt leda socialförvaltningens 
arbetstidsprojekt. Därmed anses motionen behandlad.
Yrkande
Anki Dåderman (S) yrkade bifall till stab- och serviceförvaltningens 
yttrande.
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AU § 65 forts
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 § 66 Dnr 2016/534 003

Nytt reglemente för Rådet för ungdomsfrågor

Ärendebeskrivning 
Från fritidsenheten förelåg förslag till nytt Reglemente för Rådet för 
ungdomsfrågor för antagande.
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 
mellan kommunstyrelsen och ungdomsrepresentanter i åldern 13-25 år.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att förslag till reglemente enligt bilaga
antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förslag till Reglemente för Rådet för ungdomsfrågor

enligt bilaga.
____________________
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AU § 67

Meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär:
16:47   Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kultur-
            skolorna läsåret 2016/2017
16:48   Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). Högsta
            förvaltningsdomstolens domar 1376-1383-15 och 1624-15
16:49   Kompetenslyft och extratjänster
16:50   Budgetproposition för år 2017 och höständringsbudgeten
            för år 2016
16:51   Budgetförutsättningar för åren 2016-2020
16:52   Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbets-
            tagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, med OFRs för-
            bundsområde Allmän kommunal verksamhet och Akademiker- 
            Alliansen
16:53   Överenskommelse om Bestämmelser för arbetslivsintroduktions-
            anställning – BAL 16, med OFRs förbundsområde Allmän kom-
            munal verksamhet och AkademikerAlliansen
16:54   Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestäm-
            melser (AB) m m, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal
            verksamhet
Hjälpmedelsnämnden Dalarna – Protokoll 2016-09-15.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.

____________________              
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