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Sammanträdesdatum
2017-04-11

Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-12:10, 13:00-16:15 

Beslutande Joanna Strid (C), ordförande
Jonny Jones (C), t o m 12:10
Anders Åkerlund (C), ers för Annette Riesbeck (C), t o m 12:10
Hans Furn (C)
Henrieta Vedberg (M), ers för Fredrik Ollén (M), t o m 12:10
Susanne Säbb Danielsson (L), ers för Camilla Ollas Hampus (C)
Per Segerstén (M)
Jan Dahlquist (S)
Britt-Marie Essell (S), ers för Anki Dåderman (S)
Inger Eriksson (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Lars-Erik Liss (S), ers för Lars-Erik Kalles (S)
Fredrik Ollén (M), fr o m 13:00
Nils Gävert (SD), t o m 12:10

Ersättare och övriga närvarande Rickard Möller (S), ers t o m 12:10           Mikael Brandfors, ekonomichef § 55
Barbro Aastrup (S), ers t o m 12:10          Anne Bälter, redovisningskamrer, § 58
Conny Hansson (V), ers t o m 12:10         Nicke Welin-Berger, överförmyndare, § 60
Carola von Walter (MP), ers                     Terese Renbro, kommunsekreterare, § 64
Ulf Israelsson, kommunchef                      Ann Lissåker, ekonomichef, § 58
Elisabeth Cederberg, sekr
Lena Fröyen, socialchef
Anders Sydén, mark- och planchef
Bo Bifrost, samhällsutvecklingschef
Martin Clarstedt, miljö- och byggchef
Helena Back, näringslivschef
Lars Kratz, barn- och utbildningschef
Per Höglund, kulturchef

Justerare Jan Dahlquist och Susanne Säbb Danielsson, ers Lars-Erik Liss och Hans Furn

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2017-04-18 15:00

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 55-76

 Elisabeth Cederberg

Ordförande
Joanna Stridh

Justerare
Jan Dahlquist Susanne Säbb Danielsson

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

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-11

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-18 Datum då anslaget tas ned 2017-05-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
 Elisabeth Cederberg
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2017-04-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 55 Information - IT enheten

§ 56 Medborgarförslag gällande vägbulor efter 
Backavägen

2016/457 
31

§ 57 Hjälpmedelsavgifter 2017/188 
206

§ 58 Årsredovisning 2016 2017/266 
04

§ 59 Internränta 2018 2017/309 
04

§ 60 Ändring av ersättningsbestämmelser avseende 
godmanskap för ensamkommande barn

2017/275 
754

§ 61 Bildande av naturreservat på Lerdalsbergets topp 2017/207 
265

§ 62 Motion om säker och trygg busshållplats vid Ingels 
skola

2016/37 
531

§ 63 Motion om att göra Rättviks kommun till en busszon 2016/228 
009

§ 64 Rättviks kommuns styrdokument 2017/147 
00

§ 65 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala 
bolag avseende 2016

2017/316

§ 66 Ändring av organisationsstruktur i koncernen 
Grönklittgruppen AB

2017/314

§ 67 Partistöd 2017 2017/250 
104

§ 68 Val av ledamot i Folkmusikens Hus 2017/312 
11

§ 69 Val av ersättare i Folkmusikens Hus 2017/313 
11

§ 70 Delegationsbeslut chefer och ordföranden 2017 2017/33 
362

§ 71 Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottet (sbu) 
2017

2017/39 
362

§ 72 Delegationsbeslut socialutskottet (su) 2017 2017/38

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2017-04-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73 Delegationsbeslut personalutskottet (pu) 2017 2017/36 
362

§ 74 Meddelanden 2017/56

§ 75 Ansökan om bidrag för anslutning av Utby ladugård 
till kommunalt avlopp

2017/128 
048

§ 76 Upphandling av revisionstjänster i kommunens bolag 2017/360 
05
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Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 55 Dnr

Information från IT-enheten

Ärendebeskrivning 
IT-chef Mikael Brandfors var närvarande och informerade bl a om inrättande 
av E-tjänster i kommunen och Eus nya dataskyddsförordning, GDPR, som 
omfattande beskriver hur man ska hantera personuppgifter i framtiden.

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

____________________
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Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 56 Dnr 2016/457 31

Medborgarförslag om vägbulor efter Backavägen

Ärendebeskrivning 
Jessica Jendinger, Hjort Anders väg 11, Rättvik, inlämnade 2016-08-16 
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Att farthinder/vägbulor upprättas efter Backavägen, mellan Höök Olles väg 
och Textilvägen. Detta eftersom det råder alldeles för hög hastighet efter 
denna sträcka, som normalt ska vara 40 km/h. Även yrkestrafiken åker för 
fort! …………. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning och beslut.
__________________ 
Vägingenjör Ulf Haglund var närvarande och redogjorde för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet och anför följande:
För att få riktiga värden över trafiken på Backavägen genomför just nu 
förvaltningen mätning av trafikmängder och hastigheter. När förvaltningen 
analyserat dessa och VA-arbetena färdigställts utefter GC-vägen, ger detta 
underlag för ställningstagande om eventuella framtida åtgärder utefter 
Backavägen.
I första hand måste vi få en lydnad av våra hastighetsgränser och då måste vi 
få hjälp av polisen att bötfälla överträdelser. Vi måste också få en acceptans 
för att våra hastigheter är rimligt satta annars fortsätter fortkörningarna.
Man bör också ta med sig att bygga vägbulor är ingen bra lösning ur 
arbetsmiljösynpunkt för t ex yrkestrafik och ambulans, dessutom medför det 
kostnader för byggnation samt framförallt ökade underhållskostnader för 
kommunen.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås. 
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade att med hänvisning till samhällsutvecklings-
förvaltningens yttrande avslås medborgarförslaget.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.     
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KS § 56 forts

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens

yttrande avslås medborgarförslaget.
___________________
Yrkande
Henrieta Vedberg (M) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________

                                              Sändlista:  J Jeninger
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KS § 57 Dnr 2017/188 206

Hjälpmedelsavgifter

Ärendebeskrivning 
Medlemsrådet fick i uppdrag av Hjälpmedelsnämnden att utreda frågan kring 
gemensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. Målet var att 
kommunernas avgifter inte skulle skilja sig från varandra samt att de skulle 
samspela med landstingets avgifter för att förenkla för medborgarna. I 
förslaget låg att en månadsavgift på 50 kronor skulle gälla för såväl särskilt 
boende enligt Socialtjänstlagen som för bostad med särskild service enligt 
Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).
Synpunkter inkom från såväl tjänstemän som politiker främst gällande 
debiteringen inom LSS. Rättviks kommun har därför aldrig infört avgiften på 
50 kronor. Hjälpmedelsnämnden har vidare lämnat en rekommendation till 
kommunerna att ta bort avgiften på 50 kronor/månad för personer som bor i 
LSS-boende och föreslagit att hjälpmedelsavgift debiteras enligt fastställd 
hjälpmedelsavgift till ordinärt boende vad gäller förskrivning av hjälpmedel, 
oavsett förskrivande huvudman. Nuvarande avgift är 150 kronor/ förskrivet 
hjälpmedel.
Yttrande
Socialförvaltningen föreslår att anta följande förslag antas: I de fall där 
kommunen är förskrivande huvudman debiteras en hjälpmedelsavgift för 
personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS 9:9, utifrån 
samma princip som gäller för ordinärt boende. 
Tidigare beslut i kommunstyrelsen i frågan upphör härmed att gälla.
Nuvarande avgift, oavsett huvudman, är 150 kronor/förskrivet hjälpmedel.
Yrkande
Ordföranden yrkade att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
enligt förslag ovan.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på sitt yrkande och fann att socialutskottet 
beslutat i enlighet därmed.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Att anta socialförvaltningens förslag enligt ovan.

___________________ 
Socialchef Lena Fröyen redogjorde för ärendet.

Sändlista: Socialchef
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KS § 57 forts
Yrkande
Susanne Säbb Danielsson (L) yrkade i ändringsyrkande att beslutsförslaget 
förtydligas och får följande lydelse: I de fall där kommunen är föreskrivande 
huvudman debiteras en hjälpmedelsavgift för personer som bor i bostad med 
särskild service enligt LSS 9:9 på 150 kronor/förskrivet hjälpmedel samt att 
avgiften ska gälla fr o m 1 juli 2017.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på socialutskottets förslag och på Susanne 
Säbb Danielssons ändringsyrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det 
senare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. I de fall där kommunen är föreskrivande huvudman debiteras en 

hjälpmedelsavgift för personer som bor i bostad med särskild 
service enligt LSS 9:9 på 150 kronor/förskrivet hjälpmedel

2. Avgiften ska gälla fr o m 1 juli 2017.
_________________
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KS § 58 Dnr 2017/266 04

Rättviks kommuns årsredovisning 2016

Ärendebeskrivning 
Från ekonomienheten förelåg Rättvik kommuns årsredovisning för 2016. 
Kommunchef Ulf Israelsson och redovisningskamrer Anne Bälter föredrog 
årsredovisningen. Driftredovisningen visar på ett resultat om 15,8 Mkr.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade att årsredovisningen fastställs och överlämnas till 
revisorerna.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rättviks kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2016 fastställs 

och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
2. Rättviks kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2016 

överlämnas till revisorerna för upprättande av revisionsberättelse.
____________________
Redovisningskamrer Anne Bälter och ekonomichef Ann Lissåker föredrog 
årsredovisningen.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt finansutskottets förslag
___________________   

Sändlista:   Kf-lådan,
                                                                                    Revisorerna
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KS § 59 Dnr 2017/309 04

Internränta 2018

Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från ekonomichef Ann Lissåker angående internränta 
för 2018.
”Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett 
över en investerings hela livslängd. Internräntan kommer under 2017 att vara 
2 procent, i enlighet med tidigare beslut.
Sveriges Kommuner och Landsting ger förslag på internränta för beräkning 
och fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar. Förslaget tas 
fram i samband med att förutsättningarna för kommande års budgetarbete 
behöver fastställas. Den av SKL föreslagna internräntan 2017 var 1,75 
procent.
Från och med våren 2017 tar SKL fram den föreslagna internräntan genom 
en ny metod. Denna bygger på sektorns egna upplåningskostnader. 
Huvudkällan om sektorns egna upplåningskostnader är information från 
Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. Det är alltså inte möjligt för 
Rättviks kommun att själva göra en mer korrekt beräkning. 
En stor del av landets kommuner använder de av SKL föreslagna 
räntenivåerna i sitt budgetarbete. Genom att använda samma internränta som 
många andra kommuner ökar jämförbarheten på den statistik som 
kommunen använder vid jämförelser med andra kommuner.
Kommunen beslutade 2016 att övergå till det den av SKL föreslagna 
internräntan från och med 2018. SKL har ny föreslagit att internräntan för år 
2018 ska vara 1,75 procent.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslår att internräntan i kommunen under 2018 ska följa SKL:s föreslagna 
nivå, alltså 1,75 procent.”
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Internräntan i kommunen under 2018 fastställs till 1,75 procent.

_________________  
                                                Sändlista:   Ekonomichef
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Ekonomichef Ann Lissåker var närvarande i ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut

Enligt finansutskottets förslag
___________________
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KS § 60 Dnr 2017/275 754

Ändring av ersättningsbestämmelser avseende 
godmanskap för ensamkommande barn

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från överförmyndare Nicke Welin-Berger angående 
ändring av ersättningsbestämmelser avseende godmanskap för 
ensamkommande barn.
Överförmyndare Nicke Welin-Berger var närvarande och redogjorde för 
ärendet.
Fullmäktige har senast tagit beslut om ersättningsregler för ställföreträdare 
inom överförmyndarverksamheten 2016-02-11, § 4.
En översyn av reglerna är påkallad.
Enligt Regeringskansliets Promemoria 2016-06-21 har föreslagits ett nytt 
ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. 
Förslaget innebär att varje kommun erhåller en engångsschablon om 52 000 
kronor per anvisad ungdom. Förslaget ska träda ikraft den 1 juli 2017.
Föreningen Sveriges Överförmyndare har i remissvar angivit att 
promemorians schablonbelopp är för lågt för att kunna täcka 
överförmyndarnas kostnader för arvoden till gode männen. Behålls 
nuvarande system kommer kommunerna med största sannolikhet att ”gå 
back”.
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna har utformat förslag till 
gemensamma regler för samtliga samverkande kommuner för att kunna 
hantera arvodena på ett smidigt sätt. 
Förslag:
Före meddelat uppehållstillstånd ska ersättningen till gode
männen för ensamkommande barn vara arvode 800 kr/månad
och ungdom, kostnadsersättning 200 kr/månad/ungdom, för
resor till Migrationsverket 200 kr i timersättning samt bilersättning
18,5 kr/mil,
Efter meddelat uppehållstillstånd ska arvodet till gode männen vara 800 
kr/månad och ungdom samt kostnadsersättning 200 kr per månad/ungdom.
Enligt föräldrabalken 12 kap. 16 § är det överförmyndaren som bestämmer 
arvodets storlek. Eftersom särskilda omständigheter i det enskilda uppdraget 
kan förekomma och som inte kan anses som regelmässiga ska överför- 
myndaren kunna besluta om avvikelser från ovan angivna regler.
Arvodesreglerna ska tillämpas fr o m 2017-09-01.
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Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till ovanstående förslag samt att tidigare 
beslutade regler upphävs.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut 2016-02-11, § 4.
2. I Enlighet med ovanstående förslag från Överförmyndarna. 

__________________
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KS § 61 Dnr 2017/207 265

Bildande av naturreservat på Lerdalsbergets topp

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och 
planenhet angående bildande av naturreservat.

Natur- och miljösamordnare Pia Söderström redogjorde för ärendet.

Ett naturskogsområde vid toppen av Lerdalsberget har uppmärksammats för 
sina naturvärden av Rättviks Naturvårdsfond och fonden föreslår att området 
på cirka 12 hektar skyddas som ett kommunalt naturreservat. Fonden har 
tagit fram ett förslag med preliminära gränser utifrån befintliga 
nyckelbiotoper, se bilaga. 

Den höglänta skogen är lätt att ta sig till från slalombackens topp och det kan 
vara lämpligt med enklare anordningar för att underlätta för friluftslivet. Idag 
går vandringsleden Tre Toppar genom området och man kan komplettera 
med en stig runt i området. Ett bredare skidspår är dock svårt att förena med 
skyddet av naturskogen. Förvaltningens ungdoms- och fritidsenhet har 
bedömt att det inte finns något behov av skidspår med bred spårgata genom 
det aktuella området i framtiden.

Fyra fastigheter berörs av reservatsbildningen. Samtliga ägare är 
informerade och införstådda med detta. 

Förvaltningens förslag
Kommunen ställer sig positiv till bildande av naturreservat enligt bifogad 
karta och ger klartecken till att en kommunal reservatsbildning påbörjas. 
Kommunen bidrar med medel tillsammans med övriga parter för att lösa 
markåtkomsten och att förvaltningen tilldelas motsvarande ekonomiska 
medel i budget.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunen ställer sig positiv till bildande av naturreservat

enligt bifogad karta och ger klartecken till att en kommunal 
reservatsbildning påbörjas.

                                                   Sändlista:   Sbu
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2. Kommunen bidrar med medel tillsammans med övriga parter
för att lösa markåtkomsten samt att samhällsutvecklingsförvalt- 
ningen tilldelas motsvarande ekonomiska medel i budget.

__________________
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade att ärendet återremitteras för utredning av
finansieringen. 
Proposition
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 
- Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskottet

för utredning av finansieringen.
____________________
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KS § 62 Dnr 2016/37 531

Motion om säker och trygg busshållplats vid Ingels 
skola

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna genom Jan Dahlquist, inlämnade 2016-01-19 
rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
I motionen föreslås att Rättviks kommun snarast möjligt avkräver 
Trafikverket att vidta åtgärder vid Ingels skola så att en trafiksäker 
busshållplats byggs samt att kommunen säkerställer parkeringsutrymmen för 
hämtning och avlämning av barn/elever.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-11
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
___________________    
Yttrande
I yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet 
påtalas att Trafikverket är väl medvetna om att trafiksituationen är mycket 
besvärlig utanför skolan, förvaltningen har påtalat detta flera gånger. Vid 
senaste träffen den 7 mars 2017, lovades att trottoaren ska åtgärdas med 
kantsten.
Den åtgärden räcker inte utan förvaltningen ska undersöka möjligheten att få 
bygga en väg runt skolområdet, det förutsätter att markägarna godkänner det. 
Förberedelser har påbörjats av RFAB genom att en förrådsbyggnad ska rivas 
för att få till väg- och parkeringsplatser. 
Trafikverket, kommunen och vägföreningen undersöker också möjligheten 
att Trafikverket återtar Ingels Bodavägen, gamla landsvägen där också 
återvinningsstationen är placerad. Man skulle då kunna förbjuda tung trafik 
utanför skolan och därmed få en säkrare trafikmiljö utanför skolan. 
Med dessa åtgärder anser förvaltningen att tillräckligt gjorts för trafikmiljön
Förvaltningen anser därmed att motionen anses behandlad.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade bifall till motionen.
Joanna Stridh (C) yrkade att med hänvisning till 
samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande anses motionen behandlad.
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att 
allmänna utskottet bifallit det senare.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande anses 

motionen behandlad.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Anki Dåderman (S) och Jan Dahlquist (S) till 
förmån för eget yrkande.
___________________  
Yrkanden
Jan Dahlquist (S) yrkade bifall till motionen.
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att 
kommunstyrelsen bifallit det senare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande

anses motionen behandlad.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Jan Dahlquist (S) till förmån för eget yrkande.
__________________
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KS § 63 Dnr 2016/228 009

Motion om att göra Rättviks kommun till en busszon

Ärendebeskrivning 
Henrik Bergfeldt, vänsterpartiet, inlämnade 2016-04-05 rubricerade motion. 
Se bilaga.
Förslag
Att Rättviks kommun tar bort zongränserna för busszoner inom kommunen 
så att kommunen endast ses som en zon.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-14
- Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning.
________________ 
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet och påtalar att de zoner som idag finns i länet har funnits under 
många år och är ålderstigna. Zoner finns för att kunna prissätta resan och 
utefter zoner baseras på så vis även intäkter. Dagens zoner bestämdes en 
gång i tiden gemensamt av kommunerna, landstinget och av AB Dalatrafik.
Dalatrafik har under 2016 arbetat med ett förslag om en helt ny prisstrategi 
och zonförändring för att anpassa prissättningen till dagens trafiksystem. 
Detta arbete har nu lagts på is för att avvakta olika politiska beslut. Den stora 
avgörande politiska frågan är skatteväxlingen. Dalatrafik har ingen möjlighet 
att göra förändringar i prisbilden innan frågan om skatteväxlingen är löst för 
att då kunna se hur kostnadsförändringarna slår igenom. 
Förvaltningen föreslår därmed att motionen avslås.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att med hänvisning till samhällsutvecklings-
förvaltningens yttrande avslås motionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens

yttrande avslås motionen.
________________________          
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Yrkande
Henrieta Vedberg (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
_________________
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Rättviks kommuns styrdokument

Ärendebeskrivning 
Kanslienheten har gjort en översyn av kommunens styrdokument.
Kommunsekreterare Terese Renbro redogjorde för ärendet.
Alla kommuner och landsting har en mängd olika lagar och förordningar att 
följa beroende på vilken verksamhet som bedrivs. De enda styrdokumenten 
som finns beskrivna i lag är budget, arbetsordning för kommunfullmäktige 
samt reglemente för styrelsen och nämnderna. 
Inom vissa verksamheter kräver dock lagen som verksamheten styrs av att 
kommunen upprättar styrdokument, ex detaljplan och jämställdhetsplan. 
Förutom de lagstadgade styrdokument lämnar lagstiftningen det öppet för 
kommunerna att själva bestämma vilka typer av styrdokument som ska 
användas och hur dessa ska utformas. Det krävs då en tydlig struktur och en 
kommungemensam definition av vad respektive styrdokument står för.
Efter påtryckningar från förvaltningarna har kanslienheten fått i uppdrag att 
se över kommunens styrdokument, dess struktur och utformning. En 
uppfattning från medarbetarna i kommunen är att de dels inte vet vilka 
kommunens styrdokument är, vad de står för samt var de finns att hitta.
Utifrån ovan nämnda har kanslienheten utrett hur Rättviks kommuns 
styrdokument är strukturerade och utformade och har kommit fram till att:

 En ny struktur på vad som är kommunens styrdokument behövs 
fastställas

 Göra en kommungemensam definition av vad som är Rättviks 
kommuns styrdokument

 Göra en plan som anger uppföljningsintervall och beslutsnivå.
Syftet med att införa en ny struktur på kommunens styrdokument är flera:

- Fastställa en kommungemensam definition av vad som är Rättviks 
kommuns styrdokument

- Ett tydliggörande för att minimera riskerna med missförstånd och 
konflikter

- Ange beslutsnivå och uppföljningsintervall
- Veta vem som gör vad
- En enhetlig terminologi                              

                                      Sändlista:       T Renbro
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- Dokumenten ska vara tillgängliga både internt och externt
- Det ska vara lätt att identifiera vem eller vilka som upprättat och 

fattat besluten
- Dokumenten ska vara en hjälp i den yrkesverksamma vardagen 

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att ärendet hänskjuts till allmänna utskottets  
sammanträde den 21 mars.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut 2017-02-21
- Ärendet hänskjuts till allmänna utskottets sammanträde den 21 mars 

2017.
_________________  
Kommunsekreterare Terese Renbro redogjorde för den tilltänkta strukturen, 
kommungemensamma definitionen av Rättviks kommuns styrdokument och 
beslutsnivå. (Se bilaga).  
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att bilagt förslag på ny struktur, 
kommungemensamma definitionen av Rättviks kommuns styrdokument och 
beslutsnivå antas, samt att kanslichefen får i uppdrag att arbeta fram ett rätt- 
säkert, tydligt och enhetligt arbetsflöde kring styrdokumenten.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anta förslag på ny struktur för Rättviks kommuns

styrdokument, enligt bilaga.
2. Anta kommungemensam definition av Rättviks kommuns

styrdokument, enligt bilaga.
3. Anta förslag på beslutsnivå för Rättviks kommuns styrdokument, 

enligt bilaga.
4. Uppdra till kanslichefen at arbeta fram ett rättssäkert, tydligt

och enhetligt arbetsflöde kring styrdokumenten.
_________________________     
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Kommunsekreterare Terese Renbro föredrog ärendet.
Yrkande
Henrieta Vedberg (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
________________
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                                                                                                            Bilaga
  Förslag till ny struktur                                                                                                        

Vison
    Beslutsinstans KF

Mål och Budget
Beslutsinstans KF

Strategi
Beslutsinstans KF

Program
Beslutsinstans KS

Plan
Beslutsinstans KS 

Arbetsordning 
KF
Beslutsinstans KF

Policy
Beslutsinstans KF

Riktlinje
Beslutsinstans KS

Regler
Beslutsinstans KS

Reglementen KS 
och nämnder
Beslutsinstans KF

Uppföljningsintervallen kan se olika ut på grund av vilken typ av 
styrdokument det är och dess innehåll. Av den anledningen kan vi i 
dagsläget inte lägga fram ett förslag till uppföljningsintervall utan det får i ett 
första skede göras vid framtagande av styrdokumenten.

Viktiga dokument men ej 
styrdokument:

 Handboksdokument
 Verkställighetsdokument
 Rutiner

Beslutsinstans - FVO
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KS § 65 Dnr 2017/316

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala 
bolag avseende 2016 – årlig prövning

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från kommunchef Ulf Israelsson.
Enligt kommunallagen 6 kap 1a § ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva 
om den verksamhet som kommunens bolag bedrivit under föregående 
kalenderår varit förenligt med det fastställda ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är 
fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det 
kommunala ändamålet och befogenheterna är beslutade av kommunfull-
mäktige i bolagsordningar och ägardirektiv.
Företrädarna för kommunstyrelsen och styrelserna för Rättviks Kommun 
Kommunhus AB, Rättviks Fastigheter AB, Rättviks Teknik AB samt 
Rättviks Skoljordbruk AB har haft samråd/uppsiktsplikt vid möte 2016-11-
15.
Stab- och serviceförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen bedömer att de verksamheter som bedrivits under 
kalenderåret 2016 inom Rättviks Kommun Kommunhus AB, Rättviks 
Fastigheter AB, Rättviks Teknik AB och Rättviks Skoljordbruk AB har varit 
förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Yrkande
Susanne Säbb Danielsson (L) yrkade bifall till stab- och serviceför-
valtningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens beslut
- I enlighet med stab- och serviceförvaltningens förslag.

______________________

Sändlista: Bolagen 
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KS § 66 Dnr 2017/314

Ändring av organisationsstruktur i koncernen 
Grönklittsgruppen AB

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från kommunchef Ulf Israelsson.
Grönklittsgruppen har i skrivelse 2017-03-02 anmält om en förändring av 
organisationsstruktur i koncernen Grönklittsgruppen AB.
För att renodla strukturen pågår en samordning av all campingverksamhet 
genom fusioner av campingbolag och överlåtelse av campingrörelse till 
dotterbolaget Svenska Campingpärlor AB. Det innebär att rörelserna i 
Rättviks Camping och Siljansbadets camping kommer att överlåtas från 
Grönklittsgruppen AB till Svenska Campingpärlor AB. Då det är rörelsen 
som överförs kommer fastigheterna fortsatt att ägas av Grönklittsgruppen 
AB.
I samband med att Grönklittsgruppen förvärvade fastigheterna Rättvik 
Lerdal 24:53 och Rättvik Sätra 8:12 för att bygga ett inomhusbad och 
därefter driva badet, upprättades ett avtal om driftsbidrag till inomhusbadet.
Avtalet har ingåtts mellan Rättviks kommun och dåvarande Orsa Grönklitt 
AB (numera Grönklittsgruppen AB) med tillägget; alternativt av bolaget 
helägt dotterbolag. I avtalets § 11 framgår att Grönklittsgruppen inte utan 
Rättviks kommuns skriftliga medgivande kan överlåta sina rättigheter och 
skyldigheter till tredje man. Samtidigt framgår att Grönklittsgruppen dock 
äger rätt att efter anmälan överlåta sina rättigheter och skyldigheter till ett av 
Grönklittsgruppen helägt aktiebolag. Vid sådan överlåtelse ges kommunen 
rätt att ställa särskilda villkor för att godkänna överlåtelsen.
Grönklittsgruppen kommer att fortsatt äga fastigheten, men att rörelsen med 
badhusets verksamhet kommer att överlåtas till Svenska Campingpärlor. 
Svenska Campingpärlor AB kommer att överta samtliga förpliktelser och 
hålla anläggningen tillgänglig för allmänheten samt för kommunal 
verksamhet i enlighet med villkoren i det ursprungliga avtalet.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade att överlåtelsen godkänns.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Sändlista: Grönklittsgruppen AB
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Kommunstyrelsens beslut
- Rättviks kommun godkänner överlåtelsen från Grönklittsgruppen AB 

till Svenska Campingpärlor AB i enlighet med det ursprungliga 
avtalet.  

_____________________
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KS § 67 Dnr 2017/250 104

Kommunalt partistöd

Ärendebeskrivning 
Från kommunchef Ulf Israelsson förelåg förslag till utbetalning av det 
kommunala partistödet.
Det lokala partistödet i Rättviks kommun utgår till partier som är 
representerade i kommunfullmäktige. Partistödet består av ett grundstöd på 
9.000 kr per parti och år, samt ett mandatstöd som är 8.000 kr per mandat 
och år. Alla partier har kommit in med nödvändiga handlingar och inom 
föreskriven tid.
Partistödet betalas ut årligen efter beslut av fullmäktige i april månad.

Antal mandat Totalt partistöd
 

Centerpartiet 13  113.000 (9.000+104.000)
Socialdemokraterna 12  105.000 (9.000+96.000) 
Moderaterna 5    49.000 (9.000+40.000) 
Sverigedemokraterna 3    33.000 (9.000+24.000)  
Vänsterpartiet 2    25.000 (9000+16.000)
Miljöpartiet 2    25.000 (9.000+16.000)
Kristdemokraterna 1    17.000 (9.000+8.000)
Liberalerna 1    17.000 (9.000+8.000)

Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till att partistöd utbetalas enligt ovanstående 
redovisad förteckning.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Partistöd för år 2017 utbetalas till de politiska partierna i enlighet 

med ovan redovisad förteckning.
_____________________

Sändlista: Samtl partier
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KS § 68 Dnr 2017/312 11

Val av ledamot i Folkmusikens Hus

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot i Folkmusikens Hus.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utse Annette Riesbeck (C) till ledamot i Folkmusikens Hus.

___________________  

Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
___________________

Sändlista: A Riesbeck
Folkmusikens Hus
Kansliet
Löneenheten
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KS § 69 Dnr 2017/313 11

Val av ersättare i Folkmusikens Hus

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ersättare i Folkmusikens Hus.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utse Joanna Stridh (C) till ersättare i Folkmusikens Hus.

_________________________  

Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
_________________________  

Sändlista: J Stridh
Folkmusikens Hus
Kansliet
Löneenheten
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KS § 70 Dnr 2017/33 362

Rapport nr 2 2017 Delegationsbeslut chefer och 
ordföranden

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut fattade av chefer och ordföranden enligt 
kommunstyrelsens beslut § 3/2015. 

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

____________________  

Sändlista: Pärm
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KS § 71 Dnr 2017/39 362

Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottet

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt samhällsbyggnadsutskottets §§:
§ 20 170322 Projekt sjöbodarna (upprätta avsiktsförklaring)
§ 22 170322 Planuppdrag för ny detaljplan, Lerdal 13:6
Besluten förvaras i pärm på kommunkansliet.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

___________________  

Sändlista: Pärm
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KS § 72 Dnr 2017/38

Delegationsbeslut socialutskottet

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets §§
2017-03-02:
§ 33 Yttrande gällande Arbetsmiljöverkets inspektion (/206/033105) inom  
        Individ- och familjeomsorgen
§ 40 Yttrande överklagan
§ 43 Omplacering institutionsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 44 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 45 Institutionsplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 46 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 47 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 49 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 53 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
2017-03-23
§ 62 Brottsofferjouren, ansökan om verksamhetsbidrag 2017
§ 63 Ansökan om utökad serveringstid och serveringsyta
§ 68 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 69 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 70 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 71 Omprövning av beslut om vård enligt LVU 3 §
§ 72 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 75 Ansökan om förlängd tid på stödboende
§ 76 Ansökan om förlängd placering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 77 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
§ 79 Komplettering av redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn f rån 
        Inspektionen för vård och omsorg gällande ärende Dnr 8.4.2-  
        27865/2016-10
§ 80 Omplacering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen

Sändlista: Soc
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81 Ansökan om förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § 2 stycket 
        socialtjänstlagen           
Besluten förvaras i pärmar på socialförvaltningen.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

__________________
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Delegationsbeslut personalutskottet

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt personalutskottets §§:
§ 13 170328 Begäran om justering av lön.
Beslutet förvaras i pärm på kanslienheten.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

___________________   

Sändlista: Pärm
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KS § 74 Dnr 2017/56

Meddelanden

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär:
17:04   Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på grund av olovlig 
            frånvaro
17:05   Internränta för år 2018
17:08   Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador
            på kommunala anläggningar
17:10   Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser för taxan
            inom miljöbalkens område
17:01   Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och
            intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av
            förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2017
SKL:s sammanträdesplan för 2018.
Meddelande – Rapport Tobaksprevention - Sveriges Kommuner och 
Landsting  har den 18 november 2016 beslutat att ställa sig bakom målet om 
ett rökfritt Sverige 2025 som innebär att minska rökningen till mindre än 5% 
i befolkningen till 2025.  
Meddelande – Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-
hälsa 2025.
Meddelande – Överenskommelse om män och jämställdhet.
Region Dalarna – Protokoll 2017-01-25.
Dala Vatten och Avfall 
Protokoll 2016-12-08
Protokoll 2016-12-13
Protokoll 2017-01-24
RTAB 
Protokoll 2016-12-14
Protokoll 2017-01-24

Rådet för ungdomsfrågor- Protokoll 2017-02-15.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.

_____________________
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Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
__________________
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Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 75 Dnr 2017/128 048

Ansökan om bidrag för anslutning av Utby ladugård till 
kommunalt avlopp

Ärendebeskrivning 
Utby Samfällighetsförening och Utby Rallare har ansökt om ett bidrag på  
35 000 kronor, för att ansluta Utby ladugård till kommunalt avlopp i syfte att 
ge förutsättningar för grundtanken att modelljärnvägen ska kunna visas för 
allmänheten och vara en turistattraktion då den är färdigställd. 
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att
en förutsättning för en levande landsbygd är att ta tillvara kraften som finns i 
våra byar och stötta och uppmuntra initiativ som kommer underifrån.
Utby Samfällighetsförening och Utby Rallare har lagt ned ett enormt arbete 
med att iordningställa ladan samt modelljärnväg. Detta, tror vi, borgar för ett 
lika gediget arbete fortsättningsvis att nå sin ambition att modelljärnvägen 
ska kunna visas för allmänheten och även vara en turistattraktion.
Vi tror att utvecklingen av ett nischat besöksmål i by-miljö har goda 
förutsättningar att hitta sin målgrupp med rätt kontakter och marknadsföring 
i framtiden. Utby ligger dessutom strategiskt längsmed riksväg 70. I ansökan 
beskrivs också att andra orter (dock ej i närområdet) har liknande besöksmål 
och att besöksintresset är stort. Det är en styrka för byarna och kommunen 
om vi kan uppmuntra utvecklandet av besöksmål i våra byar.
Förvaltningens förslag till beslut är att, om kommunens ekonomiska ramar 
tillåter, bifalla Utby Samfällighetsförenings och Utby Rallares ansökan om 
ett bidrag, SEK 35 000, för att kunna ansluta sig till kommunalt vatten och 
avlopp och därmed stötta ambitionen att bli ett besöksmål och vara öppet för 
allmänheten.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att Utby Samfällighetsförening och Utby 
Rallare beviljas ett bidrag om 35 000 kronor.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Sändlista: Utby Samfällighetsförening och
Utby Rallare  
Samhällsutvecklingsförvaltningen
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Kommunstyrelsens beslut
- Bevilja Utby Samfällighetsförening och Utby Rallare ett bidrag

om 35 000 kronor för anslutning av Utby ladugård till kommunalt 
avlopp.
Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.

____________________
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KS § 76 Dnr 2017/360 05

Upphandling av revisionstjänster i kommunens bolag

Ärendebeskrivning 
Genom att ha ett och samma revisionsbolag som assisterar kommunens 
förtroendevalda revisor och som utför den auktoriserade revisonen i 
kommunens bolag så ökar förutsättningarna för en bra samordning av 
revisionsuppdragen inom kommunkoncernen. Ett sätt ett säkerställa detta är 
att samordna upphandlingen av samtliga revisionstjänster. En samordnad 
upphandling säkerställer att det vid ett eventuellt byte av revisionsbolag sker 
ett byte av revisionsbolag både som biträden till de förtroendevalda 
revisorerna och som auktoriserade revisorer i bolagen.
Kommunens förtroendevalda revisorer upphandlar redan idag sitt biträde till 
revisionen av kommunens verksamhet och sitt biträde till lekmanna- 
revisionen i de kommunala bolagen.
Den tredje tjänsten som behöver ingå i samordningen är den revison som ska 
ske av den auktoriserade revisorn.  Den auktoriserade revisorn väljs formellt 
av respektive bolags bolagsstämma, men kan upphandlas av kommunens 
förtroendevalda revisorer på uppdrag av kommunfullmäktige.
Förslag
I skrivelse från stab- och serviceförvaltningen föreslås att kommunens 
förtroendevalda får i uppdrag att upphandla revisionsbolag som ska utföra 
den auktoriserade revisionen i kommunens helägda bolag.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till stab- och serviceförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Uppdra till kommunens förtroendevalda revisorer att upphandla

revisionsbolag som ska utföra den auktoriserade revisionen i
kommunens helägda bolag.

____________________

Sändlista: Revisorerna
Ekonomichef
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