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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens allmänna utskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 60 De globala och lokala hållbarhetsmålen 2017/841 
00

3 - 4

§ 61 Avtalsförslag turistinformation Furudal 2017/861 
402

5

§ 62 Budget och verksamhetsplaner 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 2018-2020

2017/837 
041

6

§ 63 Budget och verksamhetsplaner Stab- och 
serviceförvaltningen 2018-2020

2017/850 
041

7

§ 64 Ansökan från Ung företagsamhet i Dalarna 2017/814 
048

8

§ 65 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 2017/810 
048

9

§ 66 VA Västgärde 2017/800 
303

10

§ 67 Taxa för allmänna vattentjänster 2018 Rättviks 
kommun

2017/799 
34

11

§ 68 Avfallstaxa 2018 Rättviks kommun 2017/798 
452

12

§ 69 Motion gällande skyltning på infartslederna till 
Rättvik

2015/146 
000

13

§ 70 Medborgarförslag om att upprätta en 
näringslivsstrategi för Furudal 

2017/335 
14

14 - 15

§ 71 Medborgarförslag angående hissade flaggor 2016/288 
84

16

§ 72 Meddelanden 2017 2017/56 17

§ 73 Ändring i Region Dalarnas förbundsordning 2017/761 
000

18

§ 74 Information från kulturenheten - Biblioteksplan 2017/878 19
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AU § 60 Dnr 2017/841 00

De globala och lokala hållbarhetsmålen

Ärendebeskrivning 
Sedan september 2016 har grupper av politiker ur kommunfullmäktige 
arbetat partiöverskridande med att skapa lokala mål för Rättvik, utifrån de 
nya globala målen för hållbar utveckling (se bilaga).
De nya globala målen är en fortsättning på det lyckosamma arbetet med 
milleniemålen och innebär en satsning där alla världens länder försöker 
sträva åt samma håll för att nå en mer hållbar värld.
Bifogade dokument är resultatet av arbetsgruppernas arbete och tanken är att 
dessa skall fungera ledande och inspirerande för tjänstemännen som arbetar 
med respektive ämne inom kommunen. 
Helheten i arbetet med att rikta verksamheterna i linje med dessa lokala mål 
kommer att ledas, följas upp och återrapporteras av kommunens 
hållbarhetsstrateg. 
Tanken är att använda de lokala målen som ett ramverk, ur vilket politiker 
kan göra prioriteringar för aktuell tidshorisont, exempelvis mandatperiod. 
Det betyder att kommunen fokuserar på olika delar av ramverket varje 
mandatperiod, med målsättningen att ha hunnit jobba runt alla delar till 
2030, vilket också är målsättningen med de bilagda globala målen.
Målsättningen är därför att vi inför 2019 har ett verksamhetsledande 
dokument att utgå ifrån, innehållande kommunens mål. Det dokumentet tar 
hänsyn till lokala trender och skeenden i Rättvik, men blickar också utåt och 
förhåller sig till vår omvärld, i linje med andra länders ambitioner. På det 
viset blir de globala målen i lokala- och för Rättviks situation aktuella 
varianter, naturliga inslag i Rättviks kommuns verksamhetsplaner i de olika 
förvaltningarna. Genom uppföljningar av dessa kan vi säkerställa att vi 
bidrar till ett mer hållbart Rättvik och till en mer hållbar värld.
Gällande våra kommunala bolag så kommer arbetet med ägardirektiven att 
föreslås som kommunikativ grund för att även dessa skall införlivas i 
hållbarhetsarbetet.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Anta de lokala målen enligt tjänsteskrivelsen. 
2. Uppdra åt hållbarhetsstrategen att i samråd med kommunledningen 

leda arbetet med att under 2018 sammanföra de prioriterade lokala 
målen med våra strategiska mål och utskottsmålen.
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AU § 60 forts.
Tf förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen Hans-Erik Berman 
föredrog ärendet.
Yttranden
Anki Dåderman (S), Joanna Stridh (C) och Hans Furn (C) yttrade sig i 
ärendet.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Enligt förvaltningens förslag
___________________
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AU § 61 Dnr 2017/861 402

Avtalsförslag turistinformation Furudal

Ärendebeskrivning 
Till sammanträdet förelåg ett framarbetat samarbetsavtal mellan Rättviks 
kommun och Oreboden AB som näringslivschef Helena Back gav 
information om. 
Målet med samarbetsavtalet är att säkra Furudals serviceutbud i form av en 
livskraftig servicebutik och en året-runt-öppen turistinformation som servar 
både besökare och ortsbor.
Yttranden
Anki Dåderman (S) och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att näringslivschefen kan arbeta vidare med 
avtalet och om förändringar i avtalet uppstår utifrån redan liggande avtal får 
näringslivschefen återkomma till allmänna utskottet för en ny dragning. 
Rättviks kommun bidrar med 120 000 SEK/år varav 80 000 SEK tas ur 
näringslivsenhetens budget och 40 000 SEK ur kommunstyrelsens budget.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Näringslivschefen kan arbeta vidare med avtalet.
2. Om förändringar i redan liggande avtal uppstår ska näringslivschefen 

återkomma till allmänna utskottet för en ny dragning.
3. Rättviks kommun bidrar med 120 000 SEK/år varav 80 000 SEK tas 

ur näringslivsenhetens budget och 40 000 SEK tas ur 
kommunstyrelsens budget.

__________________
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AU § 62 Dnr 2017/837 041

Budget och verksamhetsplaner 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 2018

Ärendebeskrivning 
Samhällsutvecklingsförvaltningens budget och verksamhetsplaner för 2018 
föredrogs av Tf förvaltningschef för samhällsutvecklingsförvaltningen Hans-
Erik Bergman, näringslivschef Helena Back samt kulturchef Per Höglund.
Yttranden
Joanna Stridh (C), Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C) och Anki Dåderman 
(S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att begreppet Meteorium som nämns under 
näringslivsenhetens målkriterier 2018, ändras till Geopark samt att ett 
förtydligande gällande färdigställandet av Jarlområdets vintersportssatsning 
införs.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
1. Begreppet Meteorium ändras till Geopark.
2. Ett förtydligande gällande färdigställandet av Jarlområdets 

vintersportssatsning införs.
3. Samhällsutvecklingsförvaltningens budget och verksamhetsplaner för 

2018 överlämnas till finansutskottet för beslut.
__________________
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AU § 63 Dnr 2017/850 041

Budget och verksamhetsplaner Stab- och 
serviceförvaltningen 2018

Ärendebeskrivning 
Stab- och serviceförvaltningens budget och verksamhetsplaner för 2018 
föredrogs av kommunchef Ulf Israelsson, IT-chef Mikael Brandfors, 
kostchef Anders Frodig, personalchef Anna Nises Borgström, räddningschef 
Rune Daniels och ekonomichef Ann Lissåker.
Yttranden
Anki Dåderman (S), Joanna Stridh (C) och Annette Riesbeck yttrade sig i 
ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck yrkade att stab-och serviceförvaltningens budget samt 
målkriterier överlämnas till finansutskottet för beslut.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Budget och verksamhetsplanerna för stab- och serviceförvaltningen 

2018 överlämnas till finansutskottet för beslut.
________________
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AU § 64 Dnr 2017/814 048

Ansökan från Ung företagsamhet i Dalarna

Ärendebeskrivning 
Förelåg en ansökan om utökat stöd för verksamhetsåret 2018 till Ung 
företagsamhet i Dalarna. I ansökan framhölls bland annat:
” Vi hoppas att Dalarnas kommuner anser vår verksamhet så pass viktig att 
man kan tänka sig att dubbla investeringen till 4:-/invånare.
Detta skulle innebära att kommunerna i länet står för ca 25% av vad vi 
behöver för att fortsätta skapa tillväxt i länet.
Region Dalarna har som förslag att gå in och dubbla ökningen vilket skulle 
göra att den ökade finansieringen från er ger dubbel effekt.
Baserat på SCB:s befolkningsstatistik kvartal 2 2017, 10 875 invånare, 
ansöker vi från Rättviks Kommun om en investering på 43 500 kr för vår 
fortsatta satsning på tillväxt i Dalarna.

Då vår situation är mycket ansträngd ber vi om ett snabbt beslut för att kunna 
planera resurser och personal för 2018.”
Yttranden
Annette Riesbeck (C) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) och Anki Dåderman (S) yrkade att bevilja Ung 
företagsamhet i Dalarna 43 000 SEK för verksamhetsåret 2018.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
1. Bevilja Ung företagsamhet i Dalarna om 43 000 SEK för 

verksamhetsåret 2018.
2. Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.

___________________
Sändlista: A Riesbeck

Ung företagsamhet i Dalarna
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AU § 65 Dnr 2017/810 048

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse gällande ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 från 
Dalarnas folkrörelsearkiv. I ansökan framhölls bland annat:
”Dalarnas folkrörelsearkiv ansöker härmed om verksamhetsbidrag med 
16 400 SEK för verksamhetsåret 2018 och vill samtidigt rikta ett tack till 
kommunen för innevarande års bidrag. Det belopp vi ansöker om är i 
huvudsak baserat på antalet inlämnade arkiv från respektive kommuns 
föreningar. Från Rättvik har vi 173 deponerade arkiv.”
Yttranden
Joanna Stridh (C), Hans Furn (C), Anki Dåderman (S) och Annette Riesbeck 
(C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att godkänna Dalarnas folkrörelsearkivs 
ansökan om 16 400 SEK för verksamhetsåret 2018.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
1. Bevilja Dalarnas folkrörelsearkiv verksamhetsbidrag för 2018 om 

16 400 SEK.
2. Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.

___________________
Sändlista: A Riesbeck

Dalarnas folkrörelsearkiv
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AU § 66 Dnr 2017/800 303

VA Västgärde

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse från Dala Vatten och Avfall AB.

Yttranden
Hans Furn (C) och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Besluta om utökning av verksamhetsområdet för vatten och 

spillvatten, ej dagvatten, med fastigheten Västgärde 7:15 enligt 
bilaga.

___________________
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AU § 67 Dnr 2017/799 34

Taxa för allmänna vattentjänster 2018 Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Från Dala Vatten och Avfall AB förelåg en skrivelse gällande förslag till 
taxa för allmänna vattentjänster för 2018 i Rättviks kommun. Ärendet 
föredrogs av Ulf Israelsson.
Dala Vatten och Avfall AB föreslår kommunfullmäktige i Rättviks kommun 
att anta förslag till ny ”Taxa för allmänna vattentjänster Rättviks kommun 
2018” som är:

 Brukningsavgifterna höjs med 2%

 Anläggningsavgiften höjs med 5%.

Yttranden
Hans Furn (C), Anki Dåderman (S), Jan Dahlquist (S) och Annette Riesbeck 
yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att anta Dala Vatten och Avfall AB:s förslag 
till ny taxa för allmänna vattentjänster i Rättviks kommun för 2018 samt att 
bjuda in Dala Vatten och Avfall AB till kommunstyrelsens möte 2017-11-28 
för en föredragning.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anta Dala Vatten och Avfall AB:s förslag till ny ”Taxa för allmänna 

vattentjänster i Rättviks kommun för 2018.”
2. Bjuda in Dala Vatten och Avfall AB till kommunstyrelsens 

sammanträde 2017-11-28.
___________________
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AU § 68 Dnr 2017/798 452

Avfallstaxa 2018 Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Från Rättviks Teknik AB förelåg förslag till avfallstaxa för Rättvik kommun 
2018.
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader.
Taxan innebär följande:

- Oförändrad avfallstaxa
- Oförändrad slamtaxa

Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att förslag till oförändrad avfallstaxa antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avfallstaxan och slamtaxan för Rättviks kommun under 2018 blir 

oförändrad från år 2017.
__________________
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AU § 69 Dnr 2015/146 000

Motion gällande skyltning på infartslederna till Rättvik

Ärendebeskrivning 
Moderaterna i Rättvik, genom Fredrik Ollén, föreslår att kommunen ser över 
skyltningen på infartslederna till Rättvik i syfte att skapa en bra, stilig och 
tydlig struktur samt att ge näringslivet och kommunen goda förutsättningar 
att marknadsföra sina verksamheter.
Näringslivsenheten sympatiserar med Moderaternas förslag om att se över 
skyltningen vid infartslederna till Rättvik i syfte att skapa en bra och tydlig 
struktur och ge näringslivet och kommunen goda förutsättningar att 
marknadsföra sina verksamheter.
Frågan kan vid första anblicken uppfattas som relativt enkel, men det är 
regelverk kring skyltning som måste beaktas. Vidare bör frågan diskuteras 
med näringsliv och kommun tillsammans för att få en samsyn. Hur vill vi att 
det ska se ut? Hur kopplar vi detta till Gestaltningsprogrammet? Vilken sorts 
skyltning kan tänkas vara aktuell (digital?), kostnader förknippade med detta 
samt fördelning av desamma och ansvar mellan parterna.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsutvecklingsförvaltningen får resurser att tillsätta en arbetsgrupp 
med tjänstemän, politiker och företagare för att titta på ovan nämnda 
frågeställningar.

Ulf Israelsson fördrog ärendet.
Yttranden
Anki Dåderman (S), Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C) och Jan Dahlquist 
(S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att motionen ska anses behandlad.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen behandlad.

_____________________
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AU § 70 Dnr 2017/335 14

Medborgarförslag om att upprätta en 
näringslivsstrategi för Furudal

Ärendebeskrivning 
Göran Persson, Saharavägen 21, Furudal, inlämnade 2017-04-04 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Upprätta en näringslivsstrategi för Furudal.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
_____________________  
Förelåg en tjänsteskrivelse från näringslivsenhetens chef Helena Back.

”Just nu pågår en s.k. LEA (lokal ekonomisk analys) i Furudal. I denna mäts 
bland annat den disponibla inkomst som finns i Furudal samt hur mycket av 
den samma som stannar i Furudal och vad som är ”läckage”. Vilka ”luckor” 
finns i näringsutbudet? Vad kan man inte köpa (tjänst eller produkt) lokalt? 
Man använder sig av SCBs siffror i denna analys. När LEA är klar ska den 
utmynna i en utvecklingsplan för Furudal där man kan se hur näringsutbudet 
och efterfrågan matchar varandra. Förhoppningsvis kan denna vara klar 
kvartal 1, 2018.

Lämpligt vore, att när den utvecklingsplanen presenteras för näringen i 
Furudal, att man då också diskuterar med näringen hur man kan gå vidare 
med en mer heltäckande plan eller strategi för näringslivsutveckling. Viktigt 
är att den lokala näringen känner att drivkraften ligger hos dem och att de 
känner att de får ett bra stöd av kommunen

Förvaltningens förslag till beslut
Invänta arbetet med den lokalekonomiska analysen för att därefter ha ett 
möte med den lokala näringen för att se deras vilja och tankar kring en 
näringslivsstrategi för Furudal.”

Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade att medborgarförslaget ska anses behandlad.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.
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AU § 70 forts.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse medborgarförslaget behandlat.

__________________
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AU § 71 Dnr 2016/288 84

Medborgarförslag angående hissade flaggor

Ärendebeskrivning 
Anitha Svensson, Storgatan 21, Rättvik, inlämnade 2016-05-09 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Att man inte ska ha tomma kala flaggstänger här i Rättvik. Tänk vad trevligt 
och välkomnande det ser ut med en vajande flagga i topp. ……….. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-16
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas

till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
__________________  
Förelåg en skrivelse från kommunchef Ulf Israelsson.
”Kommunen äger och sköter idag ett antal flaggstänger. Flaggning ger ett 
välkomnande och positivt intryck. Redan idag flaggar kommunen de fem 
nordiska ländernas flaggor vid infarten till Rättvik vid Raststugan vid 
Gärdebyn, skötseln av de flaggorna sker av kommunens fastighetsbolag 
RFAB.
När det gäller de fyra flaggstänger som avses i medborgarförslaget vid 
Storgatan förekommer det redan en diskussion om att skaffa profilflaggor 
till. Avsikten är att visa de positiva värden Rättvik har att erbjuda besökare, 
invånare och företagare, ett slags välkomstbudskap. Det är vanligt att 
profilflaggor består av så kallade högkantsflaggor.
Förvaltningens förslag till beslut

- Medborgarförslaget anses därmed besvarat.”

Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade att medborgarförslaget ska anses behandlat.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse medborgarförslaget behandlat.

____________________
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AU § 72 Dnr 2017/56

Meddelanden

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär:
17:51 Avtal om samverkan och arbetsmiljö
17:49 Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50, fråga om huruvida 

anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt 
om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad

17:48 Sänkt premie för TGL-KL år 2018
17:47 Budgetförutsättningar för åren 2017–2021
17:46 Budgetpropositionen 2018 och höständringsbudget för år 2017
Rådet för ungdomsfrågor

Protokoll från 2017-10-04 och 2017-04-12, KLK 2017/197
Länsstyrelsen Dalarnas län

Bildande av naturreservatet JUTJÄRN i Rättviks kommun
Region Dalarna

Protokoll 2017-10-25, Delårsbokslut per 2017-08-31, 
Budget 2018
Protokoll 2017-09-13

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna

__________________
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AU § 73 Dnr 2017/761 000

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning

Ärendebeskrivning 
Från och med den 1 Januari 2018 börjar en ny kommunallag gälla. Av den 
nya kommunallagen följer bland annat vissa tillägg i de bestämmelser som 
reglerar innehållet i förbundsordningar, innebärande att Region Dalarna 
initierat en översyn av sin förbundsordning.
Vidare har vissa förändringar beträffande Region Dalarnas verksamhet skett 
respektive kommer att ske. Som exempel kan nämnas att ansvaret för 
kollektivtrafiken överförs till Landstinget Dalarna och arbetet med 
besöksnäringen överförs till det länsgemensamma bolaget Visit Dalarna AB. 
Även dessa omständigheter har beaktats i översynsarbetet.
Region Dalarna har den 13 september 2017, § 2015, beslutat föreslå 
medlemmarna godkänna det av Region Dalarna utarbetade förslaget till 
reviderad förbundsordning. Det reviderade förslaget innebär, utöver vad som 
beskrivits ovan, även vissa redaktionella justeringar.
Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning godkänns.
Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt 
ändringarna, dock tidigast 1 januari 2018
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning godkänns.
2. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars 

kommunfullmäktige godkänt ändringarna, dock tidigast 1 januari 
2018.

__________________
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AU § 74 Dnr 2017/878

Information från kulturenheten – Biblioteksplan 

Ärendebeskrivning 
Kulturchef Per Höglund gav information om den länsgemensamma 
biblioteksplan som samtliga kommuner inom länet önskar genomföra. 
Yttranden
Hans Furn (C), Joanna Stridh (C), Annette Riesbeck (C) och Anki Dåderman 
(S) yttrade sig i ärendet.

Allmänna utskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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