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AU § 13

Dnr 2017/147 00

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: Au-lådan
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AU § 13 forts
-

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
- Ärendet hänskjuts till allmänna utskottets sammanträde den 21 mars
2017.
_________________
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AU § 14

Dnr 2017/150

Samordnare för frivilliga och resursgruppen
Ärendebeskrivning
Förelåg skrivelse från socialförvaltningen angående tillsättande av
samordnare för frivilliga och resursgruppen.
Integrationssamordnare Anna Börjel redogjorde för ärendet.
Hösten 2014 kom det många asylsökande till Rättvik. Migrationsverket
erbjöd dem husrum och mat på tre olika asylboenden och i ett evakueringsboende i kommunen. Kommunen erbjöd barnen förskola och skola.
Vid sidan av detta så slöt frivilligorganisationerna tillsammans med Svenska
kyrkan, Stiftsgården och frikyrkliga församlingar samt bildningsförbund upp
kring de asylsökande. Den resursgrupp som bildades i januari 2015 har
tillsammans erbjudit bland annat språkcafé, simning, klädutlämning,
svenskundervisning, körsång och annat stöd för att ge de asylsökande en
dräglig tillvaro i väntan på besked om uppehållstillstånd. Dessa frivilliga
volontärers arbete har var ovärderligt i mottagandet av asylsökande.
Nu ser man att många av de som kom hösten 2015 får uppehållstillstånd och
vill stanna i Rättvik, mycket tack vare resursgruppens arbete. Kommunen ser
resursgruppen som en viktig samarbetspart och har under hösten 2016 fört
dialog med resursgruppen om hur kommunen ska kunna stötta deras fortsatta
arbete.
Integrationsenheten föreslår att medel avsätts för att under ett år tillsätta en
halvtidstjänst, som ska jobba i projektform med att stötta frivilliga och
resursgruppens arbete och vara med och forma det fortsatta
integrationsarbetet enligt skrivelse 2017-02-08
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att kommunen medfinansierar samverkan med
frivilliga resursgruppen (vuxenskolan) med 275 000 kronor under 1 år.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets beslut
- Medfinansiera samverkan med frivilliga resursgruppen
(vuxenskolan) med 275 000 kronor under 1 år.
Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.
___________________

Sändlista: A Börjel
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AU § 15

Dnr 2016/546 007

Granskningsrapport Rättviks Fastigheter AB
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har granskat hur Rättviks Fastigheter AB hanterar
Rättviks kommuns beställningar och hur återrapportering sker till ägaren.
I genomförd granskning konstateras att bolaget bedriver sin verksamhet på
ett ändamålsenligt vis utifrån den situation bolaget befinner sig i. Inom
bolaget finns ett engagemang att utveckla arbetssätten och metoderna för att
uppfylla målet att bygga mer bostäder i Rättviks kommun.
Revisionens sammanfattande bedömning är att bolaget till del har hanterat
ägarens ”beställning” och att detta har återrapporterats till ägaren. Samspelet
mellan ägaren och bolaget behöver dock utvecklas ytterligare i syfte att det
ska finnas en tydlighet och relevans mellan de politiska målen med bolaget
och de resurser som finns tillgängliga i bolaget.
Yttrande
Kommunchef Ulf Israelsson har yttrat sig i ärendet och påtalar att kommunstyrelsen är ägarens operativa politiska organ gentemot de kommunala
bolagen. Kommunstyrelsen har även en uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen. Revisionens uppfattning är att ägardirektiven är relativt vaga som
styrdokument. Det finns alltid en avvägning som måste göras hur strikta
uppdrag som ska ges till ett bolag från ägaren. Den tillsatta styrelsen måste
även ges ett manöverutrymme. Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-03 §
210 om ägardirektiv för Rättviks Fastigheter AB.
Kommunstyrelsen utövade sin uppsiktplikt gentemot Rättvik Fastigheter AB
vid sitt möte 2016-11-15 § 191 där bolaget informerade om bl.a följande
-

Det kommunala ändamålet med verksamheten

-

Viktiga händelser under året

-

Ekonomiskt resultat

-

Måluppfyllelse

-

De närmaste årens utmaningar för bolaget

Samtidigt diskuterades delar ur ägardirektivet för bolaget.
Under 2016 har dessutom styrelserna i RKAB, RFAB, RTAB samt Rättvik
Skoljordbruk AB gemensamt träffats vid 2 tillfällen (2016-04-21 samt 201610-21) för att få ta del av information som berör kommunens framtid samt
diskutera dessa frågor.
Det som inte har genomförts under 2016 är formella ägarråd mellan ägaren
och bolaget. Enligt ägardirektivet ska det genomföras 2 gånger per år.
_____________________________________________________________________________________
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Ägarråd kommer att genomföras vid minst 2 tillfällen under 2017.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att ovanstående yttrande från kommunchefen
antas som kommunstyrelsens svar till revisionen.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta kommunchefens yttrande som kommunstyrelsens
remissvar till revisionen.
____________________
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