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AU § 33 Dnr 

Information om integration

Ärendebeskrivning 
Integrationschef Anna Börjel var närvarande och informerade om 
nulägesbilden avseende ensamkommande barn och asylsökande i Rättvik.
Anhöriginvandringen har börjat komma, make, maka och föräldrar till barn 
under 18 år samt syskon under 18 år.
Av de som fått uppehållstillstånd (42 st) har nästan alla fått bostad och 1 juni 
anställs en bostadssamordnare som ska försöka hitta fler bostäder.
13 st har fått jobb och flera går kurser på vuxenskolan och läser SO 
(samhällsorientering) 60 timmar.

Allmänna utskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

____________________
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AU § 34 Dnr 2017/424 019

Inriktningsbeslut om att ingå i gemensam nämnd för 
språktolkförmedling Språktolknämnden i Dalarna

Ärendebeskrivning 

Förelåg skrivelse från stab- och serviceförvaltningen.

Sedan år 2013 samverkar Borlänge kommun och Landstinget Dalarna i 
en gemensam nämnd för hantering av frågor kring tillhandahållande av 
språktolktjänster. Syftet med nämnden är att möjliggöra ett långsiktigt 
arbete där god kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången på 
språktolkar blir lättare att bibehålla. Från och med den 1 juni 2015 
består den gemensamma nämnden av nio kommuner (Borlänge 
kommun, Falu kommun, Gagnef kommun, Mora kommun, Säters 
kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebacken 
kommun, Orsa kommun) och Landstinget Dalarna. Under hösten 2016 
har frågan väckts om fler kommuner skulle kunna ansluta sig till den 
gemensamma nämnden. Ett antal möten har hållits mellan företrädare 
för språktolknämnden och intresserade kommuner och det har 
konstaterats att det finns ett antal fördelar med att ingå i nämnden.

Upphandling av språktolktjänster är en komplicerad process. Ett starkt 
argument för att ingå i nämnden är att språktolktjänster med 
dokumenterat god kvalitet då kan erhållas utan att behöva upphandlas. 
Ett annat argument är att kommunerna får inflytande över den 
verksamhet som de anlitar.

Med denna skrivning vill vi uppmärksamma kommunstyrelsen på att 
det finns en möjlighet att gå in som en part i den gemensamma 
nämnden. Inför kommande arbete med att skriva samverkansavtal 
behöver vi veta vilka kommuner som är intresserade av att ingå i den 
gemensamma nämnden.

Tidplanen är att kommunstyrelserna fattar ett inriktningsbeslut senast i 
juni månad 2017. Detta beslut ligger till grund för det fortsatta arbetet 
och den tänkta planen är att fullmäktigeförsamlingarna i november 
2017 fattar beslut om godkännande av samverkansavtal och reglemente 
samt utser ordinarie ledamot samt ersättare till nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Rättviks kommun ska ingå i den gemensamma Språktolknämnden i Dalarna.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
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AU § 34 forts

Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Rättviks kommun ska ingå i den gemensamma Språktolknämnden i 

Dalarna.
_____________________
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AU § 35 Dnr 2017/429 048

Ansökan om bidrag – Musik vid Siljans Vänförening

Ärendebeskrivning 
Musik vid Siljans Vänförening har ansökt hos Rättviks och Leksands 
kommuner om 75 000 kronor vardera avseende marknadsföringssamverkan 
och utvecklingsinsatser 2017 för:

- de 30-talet lokala arrangörers konserter, spelmansstämmor och 
bystugedanser mm, som tidigare erhållit marknadsföringsstöd 
indirekt via Musik vid Siljan ABs tidigare ägare

- uppbyggnad av ny samverkansorganisation för att fortsatt utveckla 
och stärka kvalitativa musikupplevelser i en unik kultur- och 
naturmiljö vid Siljan.

Ansökan om bidrag motsvarar det som beviljades för 2016.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att då föreningen redan fått 15 000 kronor från 
näringslivsenheten bevilja ett bidrag om 35 000 kronor för 2017.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Bevilja Musik vid Siljans Vänförening ett bidrag om 35 000 kronor. 

Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.
_________________________

Sändlista: Musik Vid Siljans Vänförening
Ks ordförande
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AU § 36 Dnr 2017/385 048

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 - KomFri

Ärendebeskrivning 
KomFri, Kommunanställdas Fritidsförening i Rättvik, har ansökt om 
verksamhetsbidrag på 50 000 kronor för 2017. 
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 KomFri ett verksamhetsbidrag på 50 000 kronor för

2017.
Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.

___________________  

Sändlista: KomFri
Ks ordförande
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AU § 37 Dnr 2017/426 042

Årsredovisning 2016 Nedansiljans 
Samordningsförbund

Ärendebeskrivning 
Förelåg Nedansiljans Samordningsförbunds årsredovisning för 
räkenskapsåret 2016.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att årsredovisningen godkänns och att direktionen 
beviljas ansvarsfrihet.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna årsredovisningen för Nedansiljans Samordnings-

förbund för räkenskapsåret 2016.
2. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
3. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

____________________
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AU § 38 Dnr 2017/56

Meddelanden

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär: 
17:18   Budgetförutsättningar för åren 2017-2020
17:19   Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig 
            och anhörigvårdare – PAN 16 – Prolongerad – med
            Svenska Kommunalarbetarförbundet
17:21   Arbetsdomstolens dom 2017 nr 7 angående uppsägning i strid med
            föräldraledighetslagens missgynnandeförbud
17:22   Sotningsindex 2017
17:24   Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-tillägg för kommunerna år
            2018
17:25   Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att arbeta i
            Sverige
17:26   Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetsgivare i
            arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbets-
            tagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestäm-
            melser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T
            och Bestämmelser för traineejobb T

Dnr 2016/445
Skrivelse – Återkoppling avseende:  Finansiering av nationell stödfunktion 
på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Dnr 2017/412
Lantmäteriet – Beslut – Nya tätortsbeteckningar efter SCBs tätorts-
avgränsning 2015.  

Dnr 2017/404
GYSAM – Protokoll 2017-03-24.
Leksands kommun – Protokoll Gemensam nämnd för vuxenutbildning i
Leksand-Rättvik 2017-03-27.

Dnr 2017/289
Hjälpmedelsnämnden Dalarna – Protokoll 2017-02-02.
Dalabanans Intressenter – Protokoll 2016-02-19, 2016-04-29, 2016-09-29, 
2016-12-05 och 2017-04-20.
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AU § 38 forts

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.

__________________
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AU § 39 Dnr 

Avsiktsförklaring Sjöbodarna

Ärendebeskrivning 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har på uppdrag av samhällsbyggnads- 
utskottet upprättat en Avsiktsförklaring avseende Sjöbodarna som ska 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.
Rättviks kommun och Båthamnsvägens Ekonomiska Förening har inlett 
förhandlingar i syfte att träffa avtal avseende markupplåtelse för byggande 
av campingstugor på del av fastigheten Lerdadl 4:88.
Avsiktsförklaringen innebär inte att ett avtal kommit till stånd mellan 
parterna. Det utgör däremot en förpliktelse att Parterna ska ha som 
målsättning att förhandla i ändamålet att försöka få till stånd ett avtal. 
Parterna binds därför först när ett slutligt avtal undertecknas. 
Parterna har för avsikt att ett framtida avtal ska innehålla följande delar:
- Överenskommelse om rätt för Båthamnsvägens Ekonomiska
     Förening att arrendera mark, den s k Sågverkstomten för att nyttja i  
     föreningens verksamhet
- Överenskommelse om rätt för medlemmar i Båthamnsvägens
     Ekonomiska Förening att arrendera 34+17 tomter om vardera ca 91
     kvm (14 x 6,5 m) i direkt anslutning till ”Sågverkstomten”, mellan
     denna och Siljans strand
-   Fortsatta samtal mellan parterna om möjligheten att förlägga planerad
    för att möjliggöra ett attraktivt gång- och cykelstråk för kommun-
    innevånarna och turistbesökare.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att Avsiktsförklaringen godkänns och 
undertecknas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Godkänna Avsiktsförklaringen samt uppdra till kommun-

styrelsens ordförande att underteckna densamma.
_____________________
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