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Sammanträdesdatum
2018-04-19

Kommunfullmäktige
Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00- 20:30

Beslutande Se separat närvarolista.

Ersättare och övriga närvarande Olle Nordkvist, revisor
Peter Rolander, revisor
Terese Renbro, sekreterare
Henrik Valgma, VD Rättviks Teknik AB §§ 17-18

Justerare Joanna Stridh (C), Christer Karlsson (S) ers. Henrieta Vedberg (M), Bertil Mårshans (S)
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-04-27 13:30

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 17-42

Terese Renbro

Ordförande
Anna-Maja Roos

Justerare

Joanna Stridh Christer Karlsson

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

Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-04-19

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-27 Datum då anslaget tas ned 2018-05-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Terese Renbro
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Sammanträdesdatum
2018-04-19

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista

Närvaro §   §    §

Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Annette Riesbeck C X

2 Jan Dahlquist S X

3 Jan-Erik Westlund C X

4 Erja Eloranta S X

5 Per Segersteen M X

6 Rune Daniels C X

7 Lars-Erik Jonsén S X

8 Anna Hagwall SD -

9 C

10 Anki Dåderman S X

11 Henrieta Vedberg M X

12 Carola von Walter MP X

13 Jonny Jones C X

14 Lars-Erik Kalles S X

15 Gabriella Dalgärde V -

16 Birgitta Dahlkvist C X

17 Britt-Marie Essell S X

18 Joanna Stridh C X

19 Nils Gävert SD -

20 Hans Nyberg M X

21 Lars-Erik Liss S X

22 Anders Åkerlund C X

23 Mari Bergfeldt S X

24 Anders Ehrling                                     C X

25 Karin Elfving MP X

26 Conny Ploog S X

27 Marie Henriks-Backlund C X

28 Agneta Wallander M X

29 Susanne Säbb Danielsson L X

30 Christer Karlsson S X
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Sammanträdesdatum
2018-04-19

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nr Namn

Närvaro §   §    §

Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

31 Sverker Ericsson C X

32 Tom Eriksson SD -

33 Inger Eriksson S X

34 Ylva Alm V X

35 Hans Furn C X

36 Lena Johansson KD X

37 Bertil Mårshans S X

38 Markus Gavatin M X

39 Jessica Junell C X

Ordförande: Anna-Maja Roos X

                                        Närvarande 35

Ej närvarande 4

Totalt 39
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Sammanträdesdatum
2018-04-19

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ Ärendex

§ 17 Information - Från kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens presidier 2018

2018/92 
101

§ 18 Utökning av verksamhetsområde VA Östergrav 2017/961 
255

§ 19 Motion om att göra Rättviks kommun till en buss-zon 2017/516 
009

§ 20 Mentorsarvoden - Gode män och förvaltare 2018/126 
75

§ 21 Arvode och ersättning till förmyndare, gode män och 
förvaltare

2018/280

§ 22 Avfallsplan 2018 - 2022 2017/757 
450

§ 23 Bildande av kommunförbund Dalarna 2019 2018/191 
00

§ 24 Redovisning av partistöd 2018 2018/153 
104

§ 25 Ägardirektiv Rättviks Skoljordbruk AB 2018/251 
003

§ 26 En enkel fråga till kommunalrådet angående 
Sågverksområdet i Vikarbyn

2018/310 
009

§ 27 Interpellation ställd till kommunalrådet angående 
frågan om områdesbestämmelser för byarna i Södra 
Rättvik

2018/312 
009

§ 28 Interpellation gällande konceptet Tillväxt och Tillsyn 
i Rättviks kommun

2018/311 
009

§ 29 Val av revisor till Naturvårdsfonden efter Torsten 
Hedlund (S)

2018/320 
11

§ 30 Val av nämndeman till Mora Tingsrätt efter Jonny 
Jones (C)

2018/185 
11

§ 31 Avsägelse som ersättare i Rättviks 
kommunfullmäktige - Annette Jönsson (V)

2018/192 
11

§ 32 Avsägelse som ledamot i Dala Vatten och avfall AB 
samt val av ny ledamot i Dala Vatten och Avfall AB 
efter Inge Östlund (C)

2018/183 
11
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Sammanträdesdatum
2018-04-19

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 Avsägelse som ledamot i Rättviks 
kommunfullmäktige - Inge Östlund (C)

2018/315 
11

§ 34 Avsägelse som ordförande i Rättviks Teknik AB och 
val av ny ledamot samt ordförande  i Rättviks Teknik 
AB efter Inge Östlund (C)

2018/316 
11

§ 35 Avsägelse som ordförande i Rättviks Energi AB och 
val av ny ledamot samt ordförande i Rättviks Energi 
AB efter Inge Östlund (C)

2018/318 
11

§ 36 Avsägelse som ordförande i Rättvik Vatten och 
Avfall AB och val av ny ledamot samt ordförande i 
Rättvik Vatten och Avfall AB efter Inge Östlund (C)

2018/319 
11

§ 37 Avsägelse som ordförande i Rättviks Skoljordbruk 
AB och val av ny ledamot samt ordförande  i 
Rättviks Skoljordbruk AB efter Inge Östlund (C)

2018/317 
11

§ 38 Inlämnad motion angående möjligheten att få ut 
handlingar på papper

2018/314 
009

§ 39 Inlämnat medborgarförslag om ett utomhusgym vid 
Siljans strand.

2018/243 
008

§ 40 Inlämnat medborgarförslag gällande omorganisation 
inom vården

2018/102 
001

§ 41 Inlämnat medborgarförslag om att belysa 
långbryggan, Siljans strand från Enåbron till kyrkan 
samt den nya lekparken med LED-belysning

2018/246 
317

§ 42 Inlämnat medborgarförslag om att anlägga en 
hundrastgård i Rättvik

2018/242 
334
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Sammanträdesdatum
2018-04-19

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 17 Dnr 2018/92 101

Information – Från kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens presidier 2018

Ärendebeskrivning 
Ordförande Anna-Maja Roos (C) ville påminna alla förtroendevalda i 
Rättviks kommun om den uppförandekod som kommunfullmäktige antagit.
Rune Daniels (C) informerade om att den 20 april är det Adolph Hitlers 
födelsedag och indikationer har kommit om att det kan uppstå aktioner i 
offentliga miljöer. Var uppmärksam.
Henrik Valgma, VD för Rättviks Teknik AB, gav information om 
fjärrvärme. 

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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Sammanträdesdatum
2018-04-19

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 18 Dnr 2017/961 255

Utökning av verksamhetsområde VA Östergrav

Ärendebeskrivning 
Från Rättviks Teknik AB förelåg utlåtande enligt nedan:
”Östergrav ligger i sydsluttningen söder om Söderås. De nordvästra delarna 
av byn anslöts till kommunalt vatten och avlopp i slutat av 1970-talet. VA-
utbyggnaden i resten av byn sköts på framtiden. Aktuellt område är bebyggt 
med 12 permanentbostäder och 3 fritidshus och ingår i beslutad VA-plan, 
visserligen inte med högsta prioritet.
Önskemål om VA-anslutnignen har, från några fastighetsägare, framfört 
under flera år och i synnerhet nu under 2017, på grund av höga uran- och 
arsenikhalter i deras egna vattenbrunnar.
Dala Vatten och Avfall AB har nu utrett kostnader och möjligheter. 
Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området beräknas kosta ca 1 800 
tkr. Räknat på 2017-års VA-taxa och ”principen om 30% tillåten 
överkostnad” enligt VA-taxan § 11 pkt 4, finns det mellan 1 750 tkr och 
2 560 tkr att bygga för, beroende på hur många som ansluter till både 
spillvatten och vatten.

Förslag till beslut
- Styrelsen för Rättviks Teknik AB föreslår till kommunfullmäktige 

om utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej 
dagvatten, enligt bilagd kartskiss, samt uppdrar åt bolaget att 
genomföra detaljprojektering, möten om ledningssträckning etcetera 
och eventuell upphandling av entreprenör.”

  
Yttrande
Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att utöka verksamhetsområdet för vatten och 
spillvatten, ej dagvatten, i Östergrav enligt bilagd kartskiss. 
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, i 

Östergrav enligt bilagd kartskiss.
___________________
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 18 forts.
Yttranden
Hans Furn (C) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen då 
skrivelser från berörda i området har inkommit till 
samhällsutvecklingsförvaltningen efter det att beslut tagits i 
kommunstyrelsen. I detta yrkande instämde Anki Dåderman (S).
Proposition
Ordförande ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans Furns 
(C) yrkande och fann att kommunfullmäktige bifallit Hans Furns (C) 
yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
- Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning.
______________________

Sändlista: Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum
2018-04-19

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 19 Dnr 2017/516 009

Motion om att göra Rättviks kommun till en buss-zon

Ärendebeskrivning 
En motion med samma lydelse som ovan avslog vid fullmäktige 2017-04-27 
med motiveringen att arbetet med skatteväxling och finansiering av 
kollektivtrafiken inte var klar.
Vänsterpartiet Rättvik yrkar att kommunen, när arbetet med skatteväxlingen 
är klar eller i samband med detta arbete, verkar för att göra Rättviks kommun 
till en buss-zon.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
__________________
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
I april 2016 inkom Vänsterpartiet i Rättvik med en motion med samma 
lydelse. Kommunfullmäktige avslog 2017-04-27 motionen med 
motiveringen att arbetet med skatteväxling och finansiering av 
kollektivtrafiken inte var klart. Nu yrkar Vänsterpartiet i Rättvik återigen att 
kommunen verkar för att göra Rättviks kommun till en busszon.
Diskussioner om busszoner har förts av politikerna i Region Dalarna under 
hösten 2017. Man har där kommit överens om att inga förändringar av det 
nuvarande upplägget kommer att göras innan den nya prisstrategin är gjord. 
De räknar med att den kan vara igång tidigast till 2019-07-01. Beslut om 
framtida zongränser tas av kollektivtrafiknämnden i Landstinget.

Förvaltningens förslag till beslut
- Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Yttranden
Annette Riesbeck (C), Anki Dåderman (S) och Joanna Stridh (C) yttrade sig 
i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C), med bifall från Anki Dåderman (S), yrkade att               
efter kommunens beslut om skatteväxling beslutar landstinget/regionen i 
frågor rörande kollektivtrafiken. Frågor om busszoner kommer i framtiden 
att behandlas av ledamöter i landsting/region, vilka vi uppmanar bevaka 
frågan. Motionen ska därmed anses behandlad.  
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF  § 19 forts.

Proposition 
Ordförande ställda proposition på Joanna Stridhs (C) yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen    
1. Efter kommunens beslut om skatteväxling beslutar 

landstinget/regionen i frågor rörande kollektivtrafiken. Frågor om 
busszoner kommer i framtiden att behandlas av ledamöter i 
landstinget/regionen, vilka uppmanas bevaka frågan.

2. Motionen anses därmed behandlad.
___________________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
_____________________
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Efter kommunens beslut om skatteväxling beslutar 

landstinget/regionen i frågor rörande kollektivtrafiken. Frågor om 
busszoner kommer i framtiden att behandlas av ledamöter i 
landstinget/regionen, vilka uppmanas bevaka frågan.

2. Motionen är därmed behandlad.
___________________

Sändlista: Motionsställaren
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Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 20 Dnr 2018/126 75

Mentorsarvoden - Gode män och förvaltare

Ärendebeskrivning 
Från Rättviks överförmyndare förelåg en skrivelse där införande av 
mentorsarvode i utbildning av gode män och förvaltare föreslås för 
kommunen.
Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna har tittat på hur de i Motala 
kommun gjort när de införde systemet med mentorer. Mentorernas uppdrag 
går ut på att vara en tillgång för en ny förordnad ställföreträdare utan 
handläggningsvana i att rent praktisk komma in i sin verksamhet. En ny 
förordnad god man skulle alltså under max ett års tid ha en mentor att ställa 
sina praktiska frågor till.
Mentorsarvodet i Rättviks kommun skulle då vara 1200 SEK/år (100 
SEK/mån) och vara begränsat till ett års tid.
Yttranden
Fredrik Ollén (M), Joanna Stridh (C), Anki Dåderman (S), Annette Riesbeck 
(C) och Jan Dahlquist (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck yrkade att införa mentorsarvoden i Rättviks kommun och 
att arvodet ska vara 100 SEK/månad och max 1200 SEK för ett 
mentorsuppdrag då uppdraget ska fortgå under maximalt ett års tid. 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann 
att allmänna utskottet bifallit yrkandet. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
1. Införa mentorsarvoden i Rättviks kommun.
2. Arvodet ska vara 100 SEK/mån.
3. Varje mentorsuppdrag ska fortgå under maximalt ett års tid.

_______________
Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Anki Dåderman (S), Annette Riesbeck (C), Carola 
von Walter (MP) och Joanna Stridh (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.  
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KF § 20 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   
1. Införa mentorsarvoden i Rättviks kommun.
2. Arvodet ska vara 100 SEK/mån.
3. Varje mentorsuppdrag ska fortgå under maximalt ett års tid.

___________________
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Införa mentorsarvoden i Rättviks kommun.
2. Arvodet ska vara 100 SEK/mån.
3. Varje mentorsuppdrag ska fortgå under maximalt ett års tid.

___________________
Sändlista: Överförmyndare

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-04-19

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 21 Dnr 2018/280

Arvode och ersättning till förmyndare, gode män och 
förvaltare

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav 2007 ut cirkuläret 07:74 
Förslag till ersättningsregler för att överförmyndarna och 
överförmyndarnämnderna/de gemensamma överförmyndarnämnderna skulle 
få ett bättre, enklare och mer adekvat underlag för sina arvodesbeslut än det 
underlag som funnits dessförinnan.

Behov av sådant underlag finns fortfarande, men cirkuläret från 2007 är i 
vissa delar föråldrat. Det har därför funnits anledning att ge ut ett nytt, 
uppdaterat cirkulär. I detta cirkulär 2018:7 ges liksom tidigare 
rekommendationer om arvoden och ersättningar till förordnade 
ställföreträdare. 

Det är dock viktigt att framhålla att det är överförmyndaren som ensam 
beslutar om arvode och ersättning till de olika ställföreträdarna, efter de 
lokala förutsättningar som råder i varje kommun. Detta framgår av 12 kap. 
16 § föräldrabalken (FB).

Förvaltningens förslag till beslut
- Rättviks kommun ställer sig bakom de arvoden och ersättningar till    

förmyndare, gode män och förvaltare som anges i SKL cirkulär 
2018:7

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt förvaltningens förslag
__________________
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KF § 21 forts.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut    
- Rättviks kommun ställer sig bakom de arvoden och ersättningar till    

förmyndare, gode män och förvaltare som anges i SKL cirkulär 
2018:7

___________________
Sändlista: Överförmyndare
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KF § 22 Dnr 2017/757 450

Avfallsplan 2018 - 2022

Ärendebeskrivning 
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 
Dalarna har alltsedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, 
genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Föregående 
planperioder har varit 2006 – 2010 samt 2013 – 2017. 
Samarbetet har inneburit att alla kommuner i Dalarna har gemensamma mål 
med åtgärder som genomförs på både regional nivå (län eller del av län) och 
lokal nivå (kommun). 
Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
perioden 2018 – 2022 har tagits fram via arbete i en regional projektgrupp 
och lokala arbetsgrupper i varje dalakommun. Dessutom har ett flertal 
regionala nätverk använts för att utveckla och förankra mål och åtgärder 
inom dess verksamhetsområden. 
Länsstyrelsen Dalarna har sedan starten aktivt medverkat, via deltagande i 
regional projektgrupp och nätverk, och länsstyrelsens regionala miljömål 
inom avfallsområdet utgår från mål och åtgärder i avfallsplanearbetet. 
Avfallsplanernas gemensamma åtgärder kommer också att ingå i det nya 
åtgärdsprogrammet till Dalarnas miljömål 2018 - 2022.
Under arbetet har två större seminarier hållits med sammanlagt fler än 120 
deltagare (såväl politiker som tjänstemän) och dialog har hållits med berörda 
nätverk och organisationer (inkl. Region Dalarnas direktion). Under perioden 
oktober – december har samtliga kommuner genomfört utställning och 
remiss av planen till allmänhet och parter som kan ha ett intresse för 
avfallshantering. 
Under kommande planperiod föreslås arbete med att förbygga avfall och 
minska avfallsmängder prioriteras särskilt. I syfte att stärka detta arbete 
avses det gemensamma konceptet ”Dalarna minskar avfallet” utvecklas där 
olika samhälls- och verksamhetssektorer ges möjlighet att bidra och ta 
ansvar för att öka det förebyggande arbetet och minska avfallsmängderna. 
Vid seminarium med företrädare för hela länet framkom att arbetet 
inledningsvis ska riktas mot kommunens egna verksamheter. 
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KF  § 22 forts.
Under planperioden avses arbete för att minska matsvinn i kommunal 
kostverksamhet prioriteras via kostnätverket med företrädare från 
kommunerna i Dalarna. Målsättningen är, som framgår av mål M 1.3 i 
planen, att halvera matsvinnet i kommunal kostverksamhet till år 2030 där 
halva vägen uppnåtts 2022. Effekterna av detta bedöms preliminärt motsvara 
750 ton minskade koldioxidutsläpp (CO2-ekv) per år efter 2022 (ca 250 
personbilar). 
Arbetet med att minska matsvinn måste bedrivas via många olika nämnder i 
kommunerna. Kost ansvarar för produktion, tillagning och servering och 
sedan finns det olika nämnder där maten serveras och konsumeras, ex 
förskola, skola och omsorg. Det är centralt att alla berörda nämnder bidrar 
utifrån sina ansvarsområden med att gemensamt arbeta för att matsvinnet ska 
kunna kan minska. 
Fler områden kommer att omfattas av konceptet ”Dalarna minskar avfallet”, 
ex inom skola och äldreomsorg, hyresfastigheter och återvinningscentraler. 
För att kommunicera arbetet under planperioden har DalaAvfall utvecklat en 
gemensam web portal (www.avfallsplandalarna.se) som också använts under 
planens utställning. Remissen har delgetts till berörda aktörer i Dalarna och 
lokalt i kommunen. Inkomna synpunkter har bearbetats i regionala och 
lokala avfallsplanegruppen och förslag till ändring/komplettering framgår av 
bifogad samrådsredogörelse.   
Beslutsunderlag

 Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 
för Rättviks kommun (bilaga 1)

 Samrådsredogörelse (bilaga 2)

 Gemensamt faktaunderlag Dalarna som är uppdaterat med 
kundundersökning 2017 (bilaga 3)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar för sin del under förutsättningar att planen antas 
av fullmäktige

1. Uppdra till representanter från Rättviks Fastigheter AB, 
näringslivsenheten samt miljö- och byggenheten att delta i den lokala 
avfallsplanegruppen.

2. Utse två representanter som politisk referensgrupp att delta i den 
lokala avfallsplanegruppen (Dala Vatten och Avfalls AB:s styrelse har 
ställt sig till förfogande, styrelsemöte 2018-02-20).
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3. Anta förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering enligt bilaga 1. 
4. Uppdra till kommunstyrelsen att utse lokal avfallsplanegrupp som har 

till uppgift att driva det lokala avfallsplanearbetet under planperioden 
2018 – 2022.

5. Uppdra till kommunstyrelsen att revidera åtgärder i avfallsplanen 
under planperioden om det behövs för att målen ska uppnås.

6. Uppdra till lokal avfallsplanegrupp att vid behov ge förslag till 
kommunstyrelse på reviderade åtgärder i avfallsplanen.

7. Rättviks kommun deltar i konceptet ”Dalarna minskar avfallet” som 
avses utvecklas under planperioden 2018 – 2022 och som ingår som 
en viktig del i avfallsplanen.

8. Uppdra till kommunstyrelsen att delta i det länsövergripande arbetet 
med att minska matsvinn.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Enligt förvaltningens förslag.

___________________
Yttrande
Anki Dåderman (S) och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att under punkt nr 2 utser de den nya 
ordförande för RTAB som väljs på kommunfullmäktige 2018-04-19 samt 
Lars-Erik Jonsén (S) att sitta i den lokala avfallsgruppen.
Proposition
Ordförande ställde proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag samt 
Annette Riesbecks (C) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit 
Annette Riesbecks (C) yrkande.

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för sin del under förutsättningar att planen antas 
av fullmäktige:

1. Uppdra till representanter från Rättviks Fastigheter AB, 
näringslivsenheten samt miljö- och byggenheten att delta i den lokala 
avfallsplanegruppen.
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2. Utse ny ordförande för RTAB som väljs på kommunfullmäktige 

2018-04-19 samt Lars-Erik Jonsén (S) att sitta i den lokala 
avfallsplanegruppen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3. Anta förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering enligt bilaga 1. 
4. Uppdra till kommunstyrelsen att utse lokal avfallsplanegrupp som har 

till uppgift att driva det lokala avfallsplanearbetet under planperioden 
2018 – 2022.

5. Uppdra till kommunstyrelsen att revidera åtgärder i avfallsplanen 
under planperioden om det behövs för att målen ska uppnås.

6. Uppdra till lokal avfallsplanegrupp att vid behov ge förslag till 
kommunstyrelse på reviderade åtgärder i avfallsplanen.

7. Rättviks kommun deltar i konceptet ”Dalarna minskar avfallet” som 
avses utvecklas under planperioden 2018 – 2022 och som ingår som 
en viktig del i avfallsplanen.

8. Uppdra till kommunstyrelsen att delta i det länsövergripande arbetet 
med att minska matsvinn.

_______________
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Anta förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering enligt bilaga 1. 
2. Uppdra till kommunstyrelsen att utse lokal avfallsplanegrupp som har 

till uppgift att driva det lokala avfallsplanearbetet under planperioden 
2018 – 2022.

3. Uppdra till kommunstyrelsen att revidera åtgärder i avfallsplanen 
under planperioden om det behövs för att målen ska uppnås.

4. Uppdra till lokal avfallsplanegrupp att vid behov ge förslag till 
kommunstyrelse på reviderade åtgärder i avfallsplanen.

5. Rättviks kommun deltar i konceptet ”Dalarna minskar avfallet” som 
avses utvecklas under planperioden 2018 – 2022 och som ingår som 
en viktig del i avfallsplanen.
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6. Uppdra till kommunstyrelsen att delta i det länsövergripande arbetet 

med att minska matsvinn.
___________________

Sändlista: Dala Vatten och Avfall AB
Kommunstyrelsen
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Bildande av kommunförbund Dalarna 2019 

Ärendebeskrivning 
Dalarna har ansökt hos regeringen om bildande av en direktvald region i 
Dalarna 2019. En sådan innebär en egentlig sammanföring av landstinget 
och nuvarande Region Dalarna till vilken det också överförs uppgifter inom 
ramen för det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. En 
regionbildning innebär att nuvarande Region Dalarna upphör vid årsskiftet 
2018/2019. 
En politisk arbetsgrupp har inrättats med uppgiften att bedöma om 
regionbildningen medför ett behov av en ny kommunal samordning och 
organisering i form av ett kommunförbund. Gruppen bestod av Jan Bohman 
(ordförande), Anna Hed, Lars Isacsson, Stina Munters, Mikael Rosén och 
Fredrik Rönning med tjänstemannastöd av Tommy Sandberg, Magnus Höög 
och Göran Carlsson. 
I gruppens direktiv angavs tre olika behov som gruppen ska bedöma för ett 
eventuellt bildande;
- En samverkansstruktur kommunerna emellan för mellankommunala frågor
- Ett kommunförbund att medverka i samverkan med en kommande region.
- Ny hemvist för verksamheter av karaktären kommunal service inom 
Region Dalarna
Gruppen lämnade ett första utlåtande i augusti 2017 och har nu återupptagit 
sitt arbete för ett slutligt förslag och har enats om att föreslå att ett 
kommunförbund ska bildas under 2018. Alla kommuner har att ta ställning 
till sitt eventuella medlemskap men att alla beslutar göra så är ingen absolut 
förutsättning för ett bildande av kommunförbundet enligt gruppens 
uppfattning.
Kommunförbund
Gruppen ska pröva ett kommunförbund vilket är en intresseorganisation för 
kommuner och har formen av en ideell förening vars verksamhet inte 
regleras av någon specifik lag. Det ska ha antagna stadgar och valda 
företrädare för medlemmarna men kan inte träda in i en kommuns ställe och 
exempelvis ta beslut som ankommer på kommunen.
Samverkansstruktur för kommunala frågor och sådana verksamheter 
inom nuvarande Region Dalarna
Dalakommunerna bedriver idag en mycket omfattande mellankommunal 
samverkan i stort sett hela det kommunala verksamhetsfältet och i olika 
geografiska konstellationer. Behovet av en sådan samverkan bedöms inte 
minska framöver utan snarare öka. Kommunerna behöver utöka sin 
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samverkan för att bland annat kunna tillhandahålla välfärdstjänster av hög 
kvalitet och skapa bra förutsättningar för utveckling och ekonomisk tillväxt.
Ett kommunförbund kan enligt arbetsgruppen tjäna flera syften för en utökad 
samverkan. Det kan vara en plattform för gemensamma politiska samtal 
kring förutsättningar och områden för mellan kommunal samverkan. Det kan 
också ha en samordnande och stödjande funktion för nätverk inom både 
politik och förvaltning.
Konkreta samverkansområden bör få växa fram utifrån en gemensam 
idédiskussion med utgångspunkt i kommunförbundets syfte och uppdrag. 
Arbetsgruppen anser dock att en viktig förutsättning för denna samverkan är 
att varje kommun själv väljer om man vill delta i den och att kostnader som 
härrör från sådana insatser ska täckas av de som valt att delta i dessa.
Två större samverkansområden som idag inryms i Region Dalarnas 
verksamhet fördes dit när Dalarnas Kommunförbund avvecklades 2007. Det 
är sådana där kostnader täcks av särskilda avgifter reglerade i specifika avtal 
mellan respektive kommun och Region Dalarna för området och alltså inte 
kostnader som ingår i den årliga avgiften till Region Dalarna. Dessa områden 
är antagningsverksamheten för gymnasieskolor och tillhandahållandet av 
läromedel i form av ljud och bild via AV/Media. Båda dessa föreslår 
arbetsgruppen förs till kommunförbundet med likadan ersättningsprincip 
reglerad i avtal med enskild kommun med flera som önskar servicen. 
Arbetsgruppen anser dock att i kostnadsbudgeten för verksamheterna 
framöver också ska inkludera en OH-kostnad att föras till kommunförbundet 
för andel av ledningskostnad m.m.
Arbetsgruppen har också diskuterat fler liknande områden som torde vara 
lämpliga att föra till kommunförbundet från andra huvudmän med samma 
finansieringsprincip. Här får en slutlig bedömning göras av 
kommunförbundet och medlemskommunerna efter start av förbundet. 
Arbetsgruppen vill då som en viljeinriktning peka på två verksamheter inom 
utbildningssektorn som bör vara aktuella att föra till kommunförbundet, 
GySam och DalaVux. 
Förbundskansli
Kommunförbundet ska ha en ledningsfunktion med uppgift att under 
styrelsen ansvara för förbundets administration och ombesörja dess löpande 
verksamhet. Om den/de som arbetar inom denna ska vara anställda av 
förbundet eller knytas till kansliet genom avtal med enskild 
medlemskommun eller annan organisation föreslås hållas öppet för beslut av 
styrelsen. Kostnaden för förbundskansliet ska täckas av den grundläggande 
medlemsavgiften.
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Medlemsavgift
Kommunförbundet föreslås ha en grundläggande årsavgift som fördelas 
mellan medlemmarna baserat på invånarantal. Arbetsgruppen ser framför sig 
en årsbudget för detta, och annan för alla medlemmar gemensam 
verksamhet, om cirka en miljon kronor vilket i nuläget skulle ge en årsavgift 
motsvarande 3,50,-/invånare. Till det tillkommer då det ekonomiska 
utrymme den som uppkommer enligt ovan med en OH-avgift för 
samverkansområden. Detsamma skulle då gälla för projekt med egen externt 
finansierad projektbudget där berörda kommuner också kan komma att vara 
medfinansiärer. 
Stadgar
Till slutförslaget bifogas ett förslag till stadgar för kommunförbundet som 
tagits fram och prövats av arbetsgruppen.
Tidplan
Då kommunförbundet bland annat föreslås ha en viktig roll i att medverka i 
samverkan mellan den nya regionen och kommunerna samt att det med 
förslaget kommer att ingå en verksamhetsöverföring dit – och därmed en 
personalövergång – från Region Dalarna har arbetsgruppen sett det som 
viktigt att kommunförbundet startar under 2018.
Arbetsgruppen tillställer nu kommunerna i Dalarna sitt förslag för slutligt 
ställningstagande i respektive kommun om medlemskap i kommunförbundet. 
Gruppens förslag är att ett konstituerande förbundsmöte för 
kommunförbundet genomförs 30 maj.
Arbetsgruppen önskar därför få kommunernas beslut i frågan senast 20 maj. 
Beslut som då innehåller ett ställningstagande till medlemskap samt, vid ett 
beslut om ett sådant, också val av ett ombud till konstituerande 
förbundsmöte. 

Förvaltningens förslag till beslut
1. Rättviks kommun ska delta som medlem i det föreslagna 

kommunförbundet från start.
2. Utse Annette Riesbeck (C) som ombud till det konstituerande 

förbundsmötet.
Yttranden
Annette Riesbeck (C), Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S) och Joanna 
Stridh (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Risebeck (C) och Anki Dåderman (S) yrkade bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.  
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen    

Enligt förvaltningens förslag
__________________
Yttrande
Hans Furn (C), Annette Riesbeck (C) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i 
ärendet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) och Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna 
utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
___________________
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Rättviks kommun ska delta som medlem i det föreslagna 

kommunförbundet från start.
2. Utse Annette Riesbeck (C) som ombud till det konstituerande 

förbundsmötet.
___________________

Sändlista: KSO
Kommunchef
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KF § 24 Dnr 2018/153 104

Redovisning av partistöd 2018

Ärendebeskrivning 
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)  
Miljöpartiet 2 25.000 (9.000+16.000)
Vänsterpartiet 2 25.000 (9000+16.000)
Kristdemokraterna 1 17.000 (9.000+8.000)
Liberalerna 1 17.000 (9.000+8.000)

Förvaltningens förslag till beslut
- Partistöd för år 2018 utbetalas till de politiska partierna i enlighet med ovan    
redovisad förteckning.
Yttrande
Lars-Erik Liss (S) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt förvaltningens förslag
________________

Kommunfullmäktiges beslut    
- Partistöd för år 2018 utbetalas till de politiska partierna i enlighet 

med ovan    redovisad förteckning.
___________________

Sändlista: Partierna, kommunchef, ekonomichef
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Ägardirektiv Rättviks Skoljordbruk AB

Ärendebeskrivning 
Förslag till ägardirektiv för Rättvik Skoljordbruk AB har tagits fram i och 
med att det saknas ägardirektiv för bolaget. Förslaget till ägardirektiv har 
behandlats på styrelsemöte med Rättvik Kommunhus AB den 13 mars 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
- Godkänna förslaget till ägardirektiv för Rättviks Skoljordbruk AB
Yttrande
Anki Dåderman (S), Hans Furn (C), Annette Riesbeck (C), Carola von 
Walter (MP), Susanne Säbb Danielsson (L) och Inger Eriksson (S) yttrade 
sig i ärendet.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt förvaltningens förslag
__________________
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
- Anta ägardirektiv för Rättviks Skoljordbruk AB enligt bilaga.

_________________

  
Sändlista: Rättviks Skoljordbruk AB

Kommunchef
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En enkel fråga till kommunalrådet angående 
Sågverksområdet i Vikarbyn 

Ärendebeskrivning 
Lars-Erik Kalles (S) inlämnade 2018-04-04 en enkel fråga ställd till 
kommunalråd Annette Riesbeck (C). 
”För några månader sedan ställde jag rubricerad fråga till kommunalrådet 
och svar som inte kunde uppfattas på annat sätt än att kommunen inte 
vidtagit några åtgärder på lång tid.
Min fråga återkommer nu. Vad gör kommunen för att få till stånd någon 
aktivitet inom området? Vilka planer finns? Området är enligt min mening så 
viktigt för såväl Vikarbyn som kommunen att något snarast måste göras eller 
ska förfallet fortsätta?”
Kommunalråd Annette Riesbeck (C) besvarade den enkla frågan både 
muntligt och skriftligt:
Vad gör kommunen för att få till stånd någon aktivitet inom området?
Svar: Enligt gällande miljölagstiftning kan inga nya byggnationer tillkomma 
innan området är sanerat. Tyvärr är det ju så att den nuvarande regeringen 
gjorde om bidragsreglerna för sanering av just förorenad mark. Syftet var att 
man ville säkerställa att ingen privat aktör kunde tjäna pengar på statligt 
finansierad sanering. Detta resulterade i att Karl Hedin drog tillbaka sin 
ansökan om statlig finansiering då den ekonomiska risken blev för hög i 
förhållande till den eventuella vinsten.
 
Vilka planer finns? 
Svar: Just nu ligger ärendet hos länsstyrelsen. Rättviks kommun har 
ansökt/begärt medfinansiering från staten för att kunna sanera området. Detta 
eftersom det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare som kommunen 
kan ställa till svars och som är ansvarig för att sanera området.
Det här ger oss två alternativ:
1. Kommunen bekostar merparten av saneringen, ca 20 miljoner kronor.
2. Att vi söker statligt stöd. 
 
Vad kan man då göra på Sågverksområdet? 
Svar: Vikarby samfällighetsförening har ett avtal med Karl Hedin om att de 
får sköta området, det vill säga ta ned de träd och den sly som finns och som 
kan komma att skymma utsikt för de boende.”
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Kommunfullmäktiges beslut    
1. En enkel fråga tas emot.
2. En enkel fråga och dess svar läggs till handlingarna

___________________
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Interpellation ställd till kommunalrådet angående 
frågan om områdesbestämmelser för byarna i Södra 
Rättvik 

Ärendebeskrivning 
Lars-Erik Kalles (S) inlämnade 2018-04-04 en interpellation ställd till 
kommunalrådet Annette Riesbeck (C) om områdesbestämmelser för byarna i 
södra Rättvik.
” Under föregående år väcktes frågan om att försöka skapa 
områdesbestämmelser gällande byar i Södra Rättvik. Vid olika tillfällen 
inbjöds från kommunen alternativt Centern eller möjligen från båda 
organisationerna invånarna/byamännen till diskussion i rubricerad fråga.
Som vi förstår det har dessa inbjudningar/diskussioner väckt ett stort antal 
frågor och irritation i berörda byar. Frågor har ställts om vem som är 
inbjudaren, är det kommunen eller ett politiskt parti. Vad har syftet varit?
Varför kommer frågan om områdesbestämmelser upp samtidigt som 
kommunen tar fram en översiktsplan som nu ligger ute för samråd.
Om det funnits starka skäl till agerandet borde kommunens politiska 
representanter kunnat ge besked vid de olika sammanträffandena med 
invånarna i Södra Rättvik. Sådana klara besked har så vitt vi kunnat utröna 
inte getts.
Det är synnerligen förvånande att sakkunniga tjänstemän på planfrågor 
tydligen inte ha ansetts behöva närvara. Från socialdemokratiskt håll ser vi 
med stort allvar på vad som skett.
Varför har inte en bredare politisk grupp getts tillfälle att medverka, inte 
minst mot bakgrund att några diskussioner i frågan inte förts i de politiska 
organ inom kommunen som har att hantera sådana frågor.
Vi ställer därför följande frågor till kommunalrådet:
Vad vet kommunalrådet om frågan om områdesbestämmelser i byarna i 
Södra Rättvik? Vilka skäl finns för agerandet samtidigt som arbetet med en 
översiktsplan pågått?
Hur ser kommunalrådet på det faktum att  frågan om  områdesbestämmelser 
vid flera tillfällen diskuterats på offentliga möten utan att frågan tagits upp i 
ansvariga politiska organ och utan att ansvariga och sakkunniga tjänstemän 
varit delaktiga?
Hur ska det bedömas att kommunens agerande har väckt ett stort antal frågor 
och irritation utan att några egentliga svar getts?
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Anser kommunalrådet att agerandet från kommunens sida kan anses 
ansvarsfullt och omdömesgillt?”
Annette Riesbeck (C) besvarade frågan både muntligt och skriftligt: 
” Bakgrund: Rättvik har under flera år haft en fin utveckling vilket inte minst 
märks på ett ökat antal byggda villor och fritidshus i kommunen. Miljö- och 
byggnadsnämnden har påtalat att man under senare år, återkommande haft 
problem när det gäller bygglov och andra byggärenden i södra Rättvik. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen har en prioriteringslista för översiktlig 
planering och detaljplaner/områdesbestämmelser. Södra Rättvik finns med 
på denna lista och så sent som i september 2017 ”upprioriterades” just södra 
Rättvik. Även vid Samhällsbyggnadsutskottets möten har man diskuterat 
frågan om eventuella områdesbestämmelser i området. 

Fråga: Vad vet kommunalrådet om frågan om områdesbestämmelser i 
byarna i södra Rättvik?
Som jag skriver i inledningen har området södra Rättvik diskuterats under 
lång tid och Miljö- och byggnadsnämndens ordförande har också vid ett 
flertal tillfällen påtalat för mig och för Samhällsbyggnadsutskottet att vi 
måste se över möjligheterna att gå vidare med eventuella 
områdesbestämmelser.

Fråga: Vilka skäl finns för agerandet samtidigt som arbetet med en 
översiktsplan pågått?
Arbetet med en ny översiktsplan har pågått i flera år och enligt min mening 
skulle det vara helt orealistiskt om all utveckling och alla aktuella frågor 
skulle avstanna under den perioden. Områdesbestämmelser för södra Rättvik 
är en prioriterad fråga och det är därför inte orimligt att man tagit kontakt 
med byarna och markägarna.

Fråga: Hur ser kommunalrådet på det faktum att frågan om 
områdesbestämmelser vid flera tillfällen diskuterats på offentliga möten 
utan att frågan tagits upp i ansvariga politiska organ och utan att 
ansvariga och sakkunniga tjänstemän varit delaktiga?
Frågan har aktualiserats av Miljö- och byggnadsnämnden och varit uppe till 
diskussion på Samhällsbyggnadsutskottet vid ett flertal tillfällen. Anders 
Sydén, mark- och planchef och Fredrika Säfström från WSP har varit 
delaktiga, likaså Samhällsutvecklingschef Jonny Gahnshag.
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Fråga: Hur ska det bedömas att kommunens agerande har väckt ett 
stort antal frågor och irritation utan att några egentliga svar getts?
Förändringar skapar många gånger oro, frågor och till viss mån också 
irritation. Frågan om områdesbestämmelser i södra Rättvik är inget 
undantag. Syftet med områdesbestämmelser är att på ett bättre sätt 
möjliggöra för byggnation i området men också identifiera vilka by-miljöer 
som skall bevaras som de är idag. Det finns inga som helst möjligheter för en 
kommun att bestämma över markägarna i området. En positiv utveckling i 
området bygger på ett nära samarbete med markägare och boende i byarna.
Alla är dock inte irriterade. I exempelvis Utby vill man nu diskutera 
möjligheterna att gå vidare och diskutera byns fortsatta utveckling.

Fråga: Anser kommunalrådet att agerandet från kommunens sida kan 
anses ansvarsfullt och omdömesgillt?
Jag har inte själv varit aktiv i den här frågan men fått löpande information av 
ansvariga politiker och tjänstemän. Jag har också tagit del av både 
inkommande och utgående skrivelser i ärendet. Bortsett från det faktum att 
Anders Sydén tyvärr blev sjuk vid ett möte (ingen tjänsteman på plats) och 
ett sent svar till byamännen så har man fört relevanta diskussioner, gett 
korrekta svar och varit ödmjuk i sin inställning. Jag vill ännu en gång betona 
syftet. Syftet är att förbättra markanvändningen, möjliggöra en utveckling av 
området, vilket jag tycker är positivt.  Ingenting kommer att göras om inte 
byarna och de boende själva vill det. Vill man att ”allt ska vara som det alltid 
har varit” – ja då förblir det så.”

Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Hans Furn (C), Rune Daniels (C), Henrieta Vedberg 
(M) och Jonny Jones (C) yttrade sig i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Interpellationen tas emot.
2. Interpellationen och interpellationssvaret läggs till handlingarna.

___________________
Sändlista: Interpellationsställaren
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Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
gällande konceptet Tillväxt och Tillsyn i Rättviks 
kommun

Ärendebeskrivning 
Karin Elfving (MP) har 2018-04-04 inlämnat en interpellation gällande 
konceptet Tillväxt och Tillsyn till kommunalråd Annette Riesbeck (C).
Bakgrund:
”Konceptet Tillväxt och tillsyn arbetades fram av tjänstemän i 
Rättviks kommun. Syftet var, som vi har uppfattat det, att förenkla för 
bl.a. företagen när det gällde olika tillsynsärenden i kommunen.
Lite fakta man hittar på olika ställen:
På Rättviks kommuns hemsida kan man läsa om Tillväxt och Tillsyn:
"Tillväxt och Tillsyn är nu en ideell förening med syfte att utveckla nya 
arbetssätt som bidrar till att länka samman kommunernas tillväxt- och 
tillsynsarbete".
Den ideella föreningen ha r F-skatt och är registrerad som arbetsgiva re. I 
styrelsen hittar vi bland annat Markus Svensson och Martin Clarstedt, 
tjänstemän i kommunen. Rättviks kommun är stödmedlem och betalar 
varje år en årsavgift till föreningen, för råd och stöd i arbetet med 
Rättviksmodellen, den modell som kommunen själv tagit fram.
På LRF:s hemsida kan man läsa om Tillväxt och Tillsyn:
"Modellen i Rättvik togs fram för ett tiotal å r se dan när man började 
förändra sitt
tillsynsarbete. Hållbarhetschefen Markus Svensson och miljö- och 
byggchefen Martin Clarstedt åker under förenings namnet Tillväxt och 
Tillsyn land och rike runt för att sprida modellen"
Vid ett besök på ett av Tällbergshotellen möts man av en dekal " Food 
hygiene service rating" med stjärnor, som ska visa nivån. Nederst på 
dekalen finns Rättviks kommuns och föreningen Tillväxt&tillsyns 
loggor.
Konceptet Tillväxt och Tillsyn är lyckat och bra tycker vi i Miljöpartiet 
de gröna. Den prestigelöshet man vill framhålla och tanken om att 
HJÄLPA företag att göra rätt, är något vi gillar.
Men vi har några frågor kring hur arbetet bedrivs och vilken roll 
kommunen och kommunens tjänstemän har i arbetet med att sprida 
modellen vidare.
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Vilken relation har kommunen till den ideella föreningen och hur 
motiverar man den årliga utbetalningen till föreningen, den s.k. 
stödmedlemsavgiften?
Hur skiljer man på rollerna när kommunens tjänstemän reser runt i landet för 
att sprida Rättviksmodellen, men inte som representanter för kommunen utan 
för en ideell förening?
Vilken är Rättviks kommuns roll i den rating gällande tillsyn, som gjorts hos 
företag i grannkommunen?”
Annette Riesbeck (C) besvarade interpellationen både muntligt och 
skriftligt:
” Bakgrund: Under åren 2010-2015 drevs konceptet Tillväxt och Tillsyn som 
ett internt utvecklingsarbete i Rättviks kommun. I första hand syftade detta 
till att utveckla samarbetet mellan miljö- och byggenheten och 
näringslivsenheten, två delar av kommunens verksamhet som generellt sett 
sällan samarbetar. Konceptet kom att inkludera flera delar av tillsynsarbetet 
såsom avgifter, kommunikation, rättelse och bemötande. Arbetet väckte stort 
intresse runt om i Sverige och flera kommuner hörde av sig för att få ta del 
av innehållet och få information om hur man arbetade och vilka resultat som 
uppnåddes.

För att lyckas med ambitionen att förändra nationellt behövde fler 
kommuner, statliga verk och branschorganisationer samlas kring 
utformningen. Med andra ord krävdes en nationell plattform för att 
vidareutveckla T&T då det inte var realistiskt att en liten kommun ensamt 
skulle driva den typen av omfattande arbete. Vid ett möte i Stockholm 2014, 
där Rättviks kommun var en av initiativtagarna, fördes diskussioner om hur 
en sådan plattform skulle kunna byggas upp. Deltog på mötet gjorde, 
förutom Rättviks kommun, även representanter från Älvdalen, Härjedalen, 
Gotland, Åre, Mora och Orsa kommuner. Dessutom deltog 
näringsdepartementet, Svensk Handel, LRF, NNR (Näringslivets 
Regelnämnd), Svenskt Näringsliv samt Visita. Mötet resulterade i en önskan 
att bilda en ideell förening som kunde utgöra en plattform för en större 
ambition, en ambition om att utveckla svensk regeltillämpning med fokus på 
myndighetsutövning på kommunal nivå kopplat till småföretagande.
Den ideella föreningen bildades 2015 och har idag ett tiotal stödmedlemmar 
däribland Rättvik, Vansbro, Ljungby, Strängnäs, Gislaved med flera.
Dessa stödmedlemmar delar ambitionen att skapa förutsättningar för ett 
bättre företagsklimat och en högre regelefterlevnad genom att utveckla 
myndighetsutövningen. Kostnaden för detta är 10 000 kronor per år och 
kommun och pengarna används för att driva föreningens verksamhet framåt, 
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att upprätta och underhålla webbsidan, vara aktiv i sociala medier, delta på 
möten, skapa utbildningar och sköta föreningens administration. 
Kommunerna får för den ekonomiska insatsen, råd och stöd från ett flertal 
personer inom olika kompetensområden. Exempelvis jurister, samhälls-
utvecklare, statistiker och analytiker. Det stödet har Rättviks kommun haft 
nytta av exempelvis vid omläggningen av alkoholtillsynen som nu utvecklas 
inom miljö- och byggenheten.

Fråga: Vilken relation har kommunen till den ideella föreningen och 
hur motiverar man den årliga utbetalningen till föreningen, den så 
kallade stödmedlemsavgiften?
Rättviks kommun har samma relation till föreningen som övriga kommuner. 
Vi stöttar arbetet i Tillväxt och Tillsyn då vi ser vinster med de råd och rön 
kring tillsynsarbete och tillväxtarbete som nu sprids i Sverige. Rättviks 
kommun får rådgivning samt möjlighet till samverkan med andra likasinnade 
kommuner som också har ambitionen att utvecklas. Det finns i dagsläget 
ytterligare ett 20-tal kommuner som visat intresse för föreningen och vill 
ansluta sig. Det är realistiskt att tro att vi med gemensamma krafter kan 
förbättra svensk myndighetshantering de kommande åren, vilket är något 
som efterfrågas av såväl vår regering som av samtliga bransch-
organisationer. Frågan prioriteras högt i rapporter från Statskontoret, i 
Livsmedelsstrategin, i strategidokumenten för svensk besöksnäring med 
mera. Rättviks kommun får med andra ord stort stöd och ökad kunskap 
genom sitt stödmedlemskap.

Fråga: Hur skiljer man på rollerna när kommunens tjänstemän reser 
runt i landet för att sprida Rättviksmodellen, men inte som 
representanter för kommunen utan för en ideell förening?
I Rättviks kommuns organisation finns idag två tjänstemän som i egenskap 
av privatpersoner sitter i styrelsen för föreningen. Dessa två tjänstemän 
efterfrågas flitigt som föreläsare inom området och de blir ofta inbjudna att 
delta i nationella sammankomster där strategiska riktlinjer för 
regeltillämpning diskuteras (exempelvis i arbetet med att skapa 
implementeringsmodeller för livsmedelsstrategin). Det är inte realistiskt att 
dessa föreläsningar och möten, som oftast berör andra kommuners arbete 
och utveckling, skall finansieras av Rättviks kommun (läs skattebetalare). 
Därför tar de, vid dessa tillfällen, ledigt från sina ordinarie tjänster.
Att LRF:s kommunikationsavdelning uttrycker sig som 
interpellationsskrivaren citerar, får stå för dem men är naturligtvis beklagligt. 
Tjänstemännen är alltid tydliga med att det är föreningen Tillväxt och 
Tillsyn som närvarar vid den här typen av möten och sammankomster. Det 
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går dock inte att bortse ifrån att Rättviks kommun naturligtvis får 
uppmärksamhet och många positiva omnämnanden runt om i landet. 
Rättviks kommun nämns alltid som ett gott exempel på hur en professionell 
myndighetsutövning ska gå till. 

Fråga: Vilken är Rättviks kommuns roll i den rating gällande tillsyn, 
som gjorts hos företag i grannkommunen?
Innan föreningen bildats, stod Rättviks kommun värd för ett 
mellankommunalt projekt där sju kommuner deltog. Projektets huvudsyfte 
var att utveckla myndighetsutövningen men en liten del i projektet gick ut på 
att testa en internationell modell för visuellt tydliga bedömningar om 
näringsställens hygienstatus. Det var många hotell runt om i landet som 
intresserade sig för detta, inklusive hotellen i Tällberg. Att Rättviks 
kommuns logotyp finns med på dekalen beror på att kommunen var 
projektägare. Dekalen är många år gammal och har bevisligen inte 
uppdaterats. Hotellägaren har också blivit ombedd att ta ner dekalen för att 
undvika framtida missförstånd.”  
Yttranden
Karin Elfving (MP), Lars-Erik Kalles (S), Lena Johansson (KD) och Annette 
Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen tas emot.
2. Interpellationen och interpellationssvaret läggs till handlingarna.

__________________
Sändlista: Interpellationsställaren
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KF § 29 Dnr 2018/320 11

Val av revisor till naturvårdsfonden efter Torsten 
Hedlund (S)

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse ny revisor till Naturvårdsfonden efter 
Torsten Hedlund (S)
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att återremittera ärendet för vidare utredning om 
vilken typ av revisor som ska väljas.   
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Hans Furns (C) yrkande och fann att 
kommunfullmäktige bifallit detsamma. 

Kommunfullmäktiges beslut    
- Ärendet återremitteras för vidare utredning om vilken typ av revisor som 
ska väljas.
___________________

Sändlista: Kommunfullmäktiges beredning
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KF § 30 Dnr 2018/185 11

Val av nämndeman till Mora Tingsrätt efter Jonny 
Jones (C)

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse ny nämndeman i Mora Tingsrätt efter Jonny 
Jones (C).
Yrkanden
Rune Daniels (C) yrkade att ärendet bordläggs.  
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Rune Daniels (C) yrkande och fann att 
kommunfullmäktige bifallit detsamma. 

Kommunfullmäktiges beslut    
- Bordlägga ärendet.

___________________
Sändlista: Kommunfullmäktiges beredning
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Avsägelse som ersättare i Rättviks kommunfullmäktige 
- Annette Jönsson (V)

Ärendebeskrivning 
Annette Jönsson (V) har i skrivelse 2018-02-23 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Entlediga Annette Jönsson (V) som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen avseende ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Annette Jönsson (V).
___________________

Sändlista: A Jönsson
Länsstyrelsen
Löneenheten
Kansliet
Beredning KF
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KF § 32 Dnr 2018/183 11

Avsägelse som ledamot i Dala Vatten och avfall AB 
samt val av ny ledamot i Dala Vatten och Avfall AB efter 
Inge Östlund (C)

Ärendebeskrivning 
Inge Östlund (C) har i skrivelse 2018-02-26 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i Dala Vatten och Avfall AB.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Entlediga Inge Östlund (C) från uppdraget som ledamot i Dala Vatten 

och Avfall AB.
2. Utse Hans Furn (C) som ledamot i Dala Vatten och Avfall AB efter 

Inge Östlund (C).
___________________

Sändlista: I Östlund
H Furn
Löneenheten
Kansliet
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KF § 33 Dnr 2018/315 11

Avsägelse som ledamot i Rättviks kommunfullmäktige - 
Inge Östlund (C)

Ärendebeskrivning 
Inge Östlund (C) har i skrivelse 2018-02-26 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Entlediga Inge Östlund (C) som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen avseende ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Inge Östlund (C).
___________________

Sändlista: I Östlund (C)
Länsstyrelsen
Löneneheten
Kansliet
Beredning KF
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KF § 34 Dnr 2018/316 11

Avsägelse som ordförande i Rättviks Teknik AB och val 
av ny ledamot samt ordförande  i Rättviks Teknik AB 
efter Inge Östlund (C)

Ärendebeskrivning 
Inge Östlund (C) har i skrivelse 2018-02-26 avsagt sig uppdraget som 
ordförande i Rättviks Teknik AB.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Entlediga Inge Östlund (C) från uppdraget som ordförande i Rättviks 

Teknik AB.
2. Utse Hans Furn (C) som ledamot i Rättviks Teknik AB efter Inge 

Östlund (C).
3. Utse Hans Furn (C) som ordförande i Rättviks Teknik AB efter Inge 

Östlund (C). 
___________________

Sändlista: I Östlund
H Furn
Löneenheten
Kansliet
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KF § 35 Dnr 2018/318 11

Avsägelse som ordförande i Rättviks Energi AB och val 
av ny ledamot samt ordförande i Rättviks Energi AB 
efter Inge Östlund (C)

Ärendebeskrivning 
Inge Östlund (C) har i skrivelse 2018-02-26 avsagt sig uppdraget som 
ordförande i Rättviks Energi AB.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Entlediga Inge Östlund (C) från uppdraget som ordförande i Rättviks 

Energi AB.
2. Utse Hans Furn (C) som ledamot i Rättviks Energi AB efter Inge 

Östlund (C).
3. Utse Hans Furn (C) som ordförande i Rättviks Energi AB efter Inge 

Östlund (C). 
___________________

Sändlista: I Östlund
H Furn
Löneenheten
Kanslienheten
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KF § 36 Dnr 2018/319 11

Avsägelse som ordförande i Rättvik Vatten och Avfall 
AB och val av ny ledamot samt ordförande i Rättvik 
Vatten och Avfall AB efter Inge Östlund (C)

Ärendebeskrivning 
Inge Östlund (C) har i skrivelse 2018-02-26 avsagt sig uppdraget som 
ordförande i Rättvik Vatten och Avfall AB.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Entlediga Inge Östlund (C) från uppdraget som ordförande i Rättvik 

Vatten och Avfall AB.
2. Utse Hans Furn (C) som ledamot i Rättvik Vatten och Avfall AB 

efter Inge Östlund (C).
3. Utse Hans Furn (C) som ordförande i Rättvik Vatten och Avfall AB 

efter Inge Östlund (C). 
__________________

Sändlista: I Östlund
H Furn
Löneenheten
Kansliet
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KF § 37 Dnr 2018/317 11

Avsägelse som ordförande i Rättviks Skoljordbruk AB 
och val av ny ledamot samt ordförande  i Rättviks 
Skoljordbruk AB efter Inge Östlund (C)

Ärendebeskrivning 
Inge Östlund (C) har i skrivelse 2018-02-26 avsagt sig uppdraget som 
ordförande i Rättviks Skoljordbruk AB.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Entlediga Inge Östlund (C) från uppdraget som ordförande i Rättviks 

Skoljordbruk AB.
2. Utse Ulrica Momqvist (C) som ledamot i Rättviks Skoljordbruk AB 

efter Inge Östlund (C).
3. Utse Ulrica Momqvist (C) som ordförande i Rättviks Skoljordbruk 

AB efter Inge Östlund (C). 
___________________

Sändlista: I Östlund
U Momqvist
Löneenheten
Kansliet
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KF § 38 Dnr 2018/314 009

Inlämnad motion angående möjligheten att få ut 
handlingar på papper

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har genom Ylva Alm 2018-04-06 inlämnat rubricerad motion.
Förslag
Rättviks kommun har infört digital dokumenthantering för sina 
möteshandlingar. För detta har fullmäktiges ordinarie ledamöter fått låna 
iPads av kommunen. övriga hänvisas till att hämta handlingar på internet, 
eller vid behov hämta utskrifter i kommunalhuset.
Förtroendevalda finns av många olika slag, en del med många uppdrag 
och andra med något enstaka, äldre och yngre, boende i samhället eller 
långt ut mot kommunens gränser, med olika funktionshinder och alla 
olika förutsättningar.
Gemensamt för alla är dock att vi måste ha möjlighet att sätta oss in de 
frågor vi har blivit valda att ansvara för. Det är en viktig förutsättning för 
demokratin att alla har god tillgång till de handlingar som man förväntas 
ha läst!
Vi yrkar därför:

 Att kommunen åter börjar skicka ut möteshandlingar på papper till 
alla förtroendevalda , utom de som försetts med iPads och de som 
uttryckligen tackat nej till att få sina handlingar på papper.

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
___________________

Sändlista: Måndagsberedningen
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Kommunfullmäktige
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 39 Dnr 2018/243 008

Medborgarförslag om ett utomhusgym vid Siljans 
strand

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2018-03-13 inkommit med rubricerat 
medborgarförslag.
Förslag
Utomhusgym nere på standen.
Motivering
Vi bör ha ett utomhusgym nere på stranden, såna som finns på nästan alla 
spanska turistorter. Till för alla i Rättvik gammal som ung, boende här 
och besökare samt naturligtvis turister. Bör ligga där minigolfbanan låg. 
Mella Sjövillan och Helsingland.
Har hittat en bra återförsäljare 
http://www.eurosportfitness.se/product/styrka/utomhusgym/
Att lägga det någonannanstans är ingen bra idé, nere vid 
strandpromenaden kommer det att bli mycket använt och populärt.

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.
___________________

Sändlista: Måndagsberedningen
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KF § 40 Dnr 2018/102 001

Medborgarförslag gällande omorganisation inom 
vården 

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2018-01-29 inkommit med rubricerat 
medborgarförslag.
Förslag
”Förslag till omorganisationen. Det skull e kunna gå att göra om tjänsterna 
inom vår d en, för att få en stege att klättra i både kunskapsmässigt och 
lönemässig t. Personalen behöver utvecklas för att inte tröttna och känna sig 
understimulerade.
Använd personal som bar a är vårdbiträde. Kanske kunna använd a yngre 
förmågor som det var i slutet av 80 talet ,15 års gräns inom hemtjänsten. 
Locka dom yngre att stanna på orten och få ett jobb tidigt och tjäna egna 
pengar, kanske bli sugna att utbilda sig till undersköterskor. Kanske 
flyktingarna (kvinnorna) kunde uppskatta en uppgift i samhället.
Det skulle även vara lättare att utbilda ungdomarna till sommaren, om dom 
fick en mindre arbetsbeskrivning. Att jobba i hemtjänst en är väldigt brett 
och du måste vara självgående och fatta många snabba beslut och stort 
ansvar som kan kännas lite ensamt till en början.
Rent konkret så skulle man kunna dela upp uppgifterna beroende på vad 
personalen tycker känns mest bekvämt. Lönesättning efter nivå.
Vårdb iträden
1: städning/ tvätt
2: handling av förnödenheter/ mat
Undersköterskor
1: Lättare matlagning, lättare vård
2: såromläggning, medicin/ sprutor, koll av blodtryck, blodprov mm
3: samarbeta med räddningstjänsten av prio.1 bilen ( i avsaknad av stationär 
ambulans i Rättvik)
Aktivitetssa mordnare
Social samvaro och hälsofrämjare för både personal och kund .
Med det här upplägget blir det ett mindre antal besökare från hemtjänst 
en som besöker kunderna.
Ta bort hemsjukvården, Hemsjukvårdens sköterskor bör börja sam arbeta 
mer med hemtjänstens personal som är utbildad till undersköterskor.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 40 forts.

Kanske fler skulle stanna kvar inom vården och känna sig mindre utslitna, 
uttråkade och understimulerade. Mindre långtidssjukskrivningar som 
resultat.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.
___________________

Sändlista: Måndagsberedningen
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KF § 41 Dnr 2018/246 317

Medborgarförslag om att belysa långbryggan, Siljans 
strand från Enåbron till kyrkan samt den nya lekparken 
med LED-belysning

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2018-03-16 inkommit med rubricerat 
medborgarförslag.
Förslag
”Att det är viktigt med bra belysning på vägar, cykelbanor och trottoarer för 
trygghet och trivsel, särskild under våra långa mörka vintermånader, är ingen 
nyhet. Under senare år har ljusdesign på hus, broar, skulpturer och parker 
exploderat. Med dagens smarta LED belysningar har det blivit tekniskt 
möjligt att med bättre styrteknik och ledarmarturer ge både billig drift och 
underhåll.
VAD – Belys Långbryggan och Siljans strand från Enåbron till Kyrkan, 
belys den nya lekparken.
VARFÖR – Trygghet, trivsel, ljusföroreningar minskar, billigare i drift och 
underhåll, människors hälsa, ekosystemet, biologisk mångfald, bra reklam 
för Rättvik och vår besöksnäring (se artikel 
http://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2015/januari/fargstark-bro-
satter-solvesborg-pa-kartan/)
HUR – ansöka om projektpengar, sponsorpengar, gåvor, kommunen, 
privatpersoner, näringslivet, Svenska kyrkan m.m.
TIPS – www.ljuskultur.se, www.belysningssallskapet.se, 
https://www.icehotel.com/sv/ice-galleries/konst-design-2017-2018 
www.ljusarkitektur.com/portfolio/solvesborgsbron/ 
https://www.alingsas.se/allman/ljusdesignstjarnorna-som-ska-lysa-upp-
alingsas-i-host http://www.energieffektivisering.se/sv/#.WqlJrk2WyB8”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.
___________________

Sändlista: Måndagsberedningen
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KF § 42 Dnr 2018/242 334

Medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i 
Rättvik

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2018-03-12 inkommit med rubricerat 
medborgarförslag.
Förslag
”Som nybliven hundägare är man väldigt lyhörd och observant över vad som 
finns och inte finns lokalt. Var i Mora för ett tag sedan och besökte då deras 
hundrastgård vid Mora Parken. Helt fantastiskt för hundarna och även ägarna 
som kan aktivera hundarna på ett annat sätt än promenader! Varför kan inte 
Rättvik göra något liknande? 
Var?
Lämplig placering kan vara efter promenadstråket stranden/Helsingland eller 
uppe vid gymnasieskolan där det också finns en agilitybana.
Vad jag hört så är Mora kommun delaktiga till att rastgården i Mora kunde 
byggas och jag (med flera) önskar därför att Rättviks kommun kan 
bidra/göra en fin hundrastgård även här i Rättvik! Är säker på att den 
kommer att nyttjas av både oss bofasta med hundar och även turister som 
kommer hit!”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.
_________________

Sändlista: Måndagsberedningen
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