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Sammanträdesdatum

2017-06-13

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Rådhuset, rådhussalen, kl. 16.20–16.40

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ersättare

Se närvarolista sidan 2
Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2
Övriga

Se närvarolista sidan 2
Justerare

Gustav Ericsson (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, omedelbar justering

Underskrifter
Sekreterare

________________________________

Paragrafer

Jennifer Berglund
Ordförande

________________________________
Ulf Hansson (S)

Justerare

________________________________
Gustav Ericsson (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-13

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

________________________________
Jennifer Berglund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-07-06
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Kommunstyrelsen

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Ulf Hansson (S), ordförande
Anita Hedqvist (S)
Per Fagerström (S)
Kristina Lundgren (C)
Lillemor Gunnarsson (C)
Kenneth Andersson (V)
Gustav Ericsson (M)
Allan Mattsson (KL)

Tjänstgörande ersättare
Berndt Nygårds (S)
Lars Westlund (S)
Solbritt Andersson (V)
Jonas Carlgren (M)
Jan Engsås (L)

Övriga närvarande

Övriga

Justerandes sign

Jennifer Berglund, kommunsekreterare
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§ 78

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande tillägg:
Ä 4 Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(7)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-06-13

§ 79

Dnr KS347-16 530

Förändrat huvudmannaskap samt skatteväxling för
kollektivtrafiken i Dalarna
Sammanfattning
Direktionen för Region Dalarna beslutade hösten 2016 att starta en process
för skatteväxling för kollektivtrafiken i Dalarna. Utredningen inför
skatteväxling och förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken har utgått
från en grundläggande idé om att det samlade trafiksystemet ska klara alla
typer av resor. Skatteväxlingen kan genomföras endast under förutsättning
att samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige beslutar att
godkänna att skatteväxling sker.
Tidsplanen är pressad eftersom en gemensam ansökan från landstinget och
samtliga kommuner måste skickas till regeringen (finansdepartementet)
senast den 30 september 2017, om skatteväxling ska kunna ske 2018.
Ägande av bolagen som Region Dalarna idag äger helt eller delvis behöver
förändras då den regionala kollektivtrafikmyndigheten, som föreslås bli
Landstinget Dalarna, måste äga de bolag som myndigheten avropar
transporttjänster av.
Region Dalarnas direktion gav den 22 mars 2017 Kollektivtrafikrådet i
uppdrag att presentera förslag till skatteväxlingsnivå och eventuellt andra
förslag som är av betydelse för processen.
Kollektivtrafikrådet lade fram underlag till Region Dalarnas arbetsutskott 12
april 2017 och arbetsutskottet beslutade att delegerade uppgiften att föreslå
skatteväxlingsnivå, inför direktionen 26 april, till presidiet för direktionen.
Den 26 april 2017 valde direktionen att lyfta frågan till ett extrainsatt
direktionsmöte den 17 maj 2017.
Direktionen beslutade att rekommendera var och en av Dalarnas kommuner
och Landstinget Dalarna att besluta följande:
1. XX kommun/Landstinget Dalarna begär tillsammans med landstinget
och övriga kommuner i Dalarnas län hos regeringen att den länsvisa
skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från
och med den 1 januari 2018, höjs med 0,47 procentenheter for
landstinget och sänks med 0,47 procentenheter för kommunerna.

Forts. § 79
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Forts. § 79
2. Godkänna att skatteväxlingen ska omfatta allmän kollektivtrafik och
färdtjänst. Skatteväxlingen omfattar inte skolkortstrafik, utan den ska
debiteras kommuner motsvarande värdet av normalt
skolkort/ungdomskort (för närvarande 320 kronor per månad och 9
månader per år).
3. Godkänna avtalet som beskriver ansvar och befogenheter.
Övergångsregler ska tillämpas mellan kommunsektorn och
landstinget i enlighet med redovisad tabell i avtalet.
4. Besluten ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar
motsvarande beslut.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Dalarna den 19 maj 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 juni 2017 § 82
Förslag till kommunfullmäktige
Hedemora kommun beslutar enligt följande:
1. Hedemora kommun begär tillsammans med landstinget och övriga
kommuner i Dalarnas län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen
för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från
och med den 1 januari 2018, höjs med 0,47 procentenheter for
landstinget och sänks med 0,47 procentenheter för kommunerna.
2. Godkänna att skatteväxlingen ska omfatta allmän kollektivtrafik och
färdtjänst. Skatteväxlingen omfattar inte skolkortstrafik, utan den ska
debiteras kommuner motsvarande värdet av normalt
skolkort/ungdomskort (för närvarande 320 kronor per månad och 9
månader per år).
3. Godkänna avtalet som beskriver ansvar och befogenheter.
Övergångsregler ska tillämpas mellan kommunsektorn och
landstinget i enlighet med redovisad tabell i avtalet.
4. Besluten ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar
motsvarande beslut.
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§ 80

Rapporter
Följande rapporter lämnas:
a) Ulf Hansson (S) informerar om att Länsstyrelsen i Jönköpings län har
beviljat ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter enligt § 37 a förordning
2010:1122.
b) Kristina Lundgren (C) rapporterar om att projektet med Rock Camp
har beviljats medel från socialfonden och Region Dalarna är
medfinansiär.
c) Ulf Hansson (S) informerar om att landshövdingen besökt Hedemora
den 9 juni 2017. Bland annat gästade landshövdingen
familjecentralen.
d) Ulf Hansson (S) informerar om att Yrkeshögskolan har beviljat
Hedemora kommun 36 utbildningsplatser till behandlingsassistent.
Start i september 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna.
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