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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 1 Medborgarförslag om att kunna tanka fordonsgas 
utefter riksväg 70

2017/550

§ 2 Revidering av arkivbeskrivning 2018/15

§ 3 Revidering av kanslienhetens, centralarkivets, 
ekonomienhetens samt verksamhetsövergripande 
dokumenthanteringsplan

2018/14

§ 5 Ansökan om höjgt bidrag kill Kommunanställdas 
förening, KomFri

2017/922

§ 6 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018, Koppjärk 
85+

2017/947

§ 7 Ansökan om ekonomiskt bidrag, Vikarby Båtklubb 2016/752

§ 8 Minska risken för fallskador - ansökan 2018 2017/990

§ 9 Meddelanden 2018 2018/6
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AU § 1 Dnr 2017/550

Medborgarförslag om att kunna tanka fordonsgas 
utefter riksväg 70

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-05-31 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
Förslag
”Möjligheten att kunna tanka fordonsgas utefter riksväg 70 pga. ökad trafik 
från storstäder där miljödrivna fordon blir allt vanligare.”
Motivering
”Att Rättviks kommun med intilliggande kommuner aktivt påverkar 
bensinbolag och energibolag så att något tankställe för fordonsgas kan 
skapas. Även viktigt för miljön.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
___________________
Kommunchef Ulf Israelsson har yttrat sig i ärendet:
”Ett medborgarförslag har inkommit från C Hallman, angående möjlighet att 
tanka fordonsgas utefter riksväg 70 på grund av ökad trafik från storstäder 
där miljödrivna fordon blir allt vanligare.
Följande förslag anger förslagsställaren:

1. Att Rättviks kommun med intilliggande kommuner aktivt påverkar 
bensinbolag och energibolag så att något tankställe för fordonsgas 
kan skapas.

2. Viktigt för miljön
Vad är gasbil?
Fordon som kan köras på fordonsgas har vanligtvis två tanksystem, ett för 
bensin och ett för gas. Bortsett från gastankarna är det inte mycket som 
skiljer gasbilar från bensinbilar. Dubbla bränsletankar ökar gasbilens 
räckvidd. Gasbilar fungerar precis som vanliga bensin- och dieselbilar, 
förutom att räckvidden med enbart gas är kortare. Bensintanken tar vid när 
gasen är slut, så den sammanlagda möjliga körsträckan är vanligtvis längre 
än med motsvarande bensinbilsmodell. Med en knapp kan man på vissa 
modeller välja att köra bilen på antingen gas eller bensin. De flesta modeller 
startas på bensin och slår automatiskt över till gasdrift efter några sekunder. 
Skulle gasen ta slut under körning slår bilen automatiskt om till bensindrift. I 
andra krävs en knapptryckning. Vid en jämförelse av bränsleåtgång (och 
drivmedelspris) motsvarar en liter bensin ca 0,74 kg fordonsgas.
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AU § 1 forts.

Vad är Fordonsgas?
Fordonsgas är samlingsnamnet för det drivmedel som används i gasfordon. 
Fordonsgas består av biogas och naturgas i varierande blandning. Andelen 
biogas i fordonsgasen är nu runt 70 procent, med stora lokala variationer. 
Det finns också möjligheter att tanka 100 procent biogas, det vill säga att det 
går att köra fossilfritt med gasbil.
Vilken sträckning har riksväg 70?
Riksväg 70 är en ca 430 km lång svensk riksväg som går från Enköping i 
sydöst och den norska gränsen vid Flötningen (37 km väster om Idre) i 
nordväst, via bland annat Sala, Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge, Rättvik, 
Mora och Älvdalen.
Vilka fordonsgas tankställen finns idag efter riksväg 70?
Borlänge Borlänge energi/E.ON Skinnargatan 22
Enköping E.ON/OKQ8 Gesällgatan 1
Sala Svensk växtkraft Skruvgatan 3
Hur många registrerade bilar drivs av fordonsgas eligt SCB 2016/17?
Område Fordonsgas Totalt antal bilar Andel i %
Rättvik 4 6 941 0,08%
Dalarna 226 164 064 0,14%
Sverige 43 693 4 768 060 0,92%
Under 2017 de första 9 månaderna har det registrerats 7 stycken nya 
gasfordon i Dalarna av totalt.
Vilka fordon kan få supermiljöbilspremie eller lägre skatt?
I Sverige finns det idag 89 stycken olika personbilsmodeller till försäljning 
som kan få supermiljöbilspremie varav inga är gasfordon. Av de fordon som 
finns till försäljning som uppfyller kriterierna för skattebefrielse år 2013 och 
framåt är 63 modeller gasdrivna av totalt 443 stycken olika modeller.
Det är viktigt för hållbarhetsarbetet i kommunen och Sverige som helhet, att 
engagemanget kring frågan finns. I de forum där kommunen deltar och där 
den här typen av diskussion förs strävar vi efter att påverka så att alternativ 
till de klassiska drivmedlen får utrymme.
Fordonsgas är ett sådant alternativ om än i en mycket liten omfattning. Om 
ett tankställe för fordonsgas ska etableras inom kommunen måste det ske av 
externa intressenter. ”

Förvaltningens förslag till beslut
- Medborgarförslaget därmed anses behandlat.
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AU § 1 forts.

Yttranden
Annette Riesbeck (C) och Joanna Stridh (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarförslaget ska anses behandlat.

_____________________
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AU § 2 Dnr 2018/15

Revidering av arkivbeskrivning

Ärendebeskrivning 
Enligt arkivlagen (1990:782) ska en arkivbeskrivning finnas för att 
underlätta för allmänheten att ta del av offentliga handlingar. 
Arkivbeskrivningen kan också ses som en hjälp för anställda inom 
kommunen att få reda på hur arkivvård och dokumenthanteringen ser ut 
inom organisationen. Den reviderade arkivbeskrivningen ger en tydligare 
förklaring av vilka handlingar och information som finns inom kommunen, 
hur man söker reda på dem samt hur kommunen är uppbyggd.

Förvaltningens förslag till beslut
- Anta liggande arkivbeskrivning.

Registrator Karin Lundbäck föredrog ärendet.
Yttranden
Fredrik Ollén (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden 
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta liggande arkivbeskrivning.

__________________
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AU § 3 Dnr 2018/14

Revidering av kanslienhetens, centralarkivets, 
ekonomienhetens samt verksamhetsövergripande 
dokumenthanteringsplaner

Ärendebeskrivning 
I dokumenthanteringsplanerna har gamla ärendehanteringssystemet Winess4 
bytts ut mot det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution. 
Beskrivning av dokumenthanteringen har förändrats med mer tydliga 
instruktioner såsom beskrivning av databärare (något som bär information, 
kan vara papper, molnet, diskett, usb-minne) och sökväg. En förklarande text 
som förtydligar dokumenthantering och centrala begrepp som inkommen, 
upprättad, allmän handling och gallring har lagts till i början av den 
verksamhetsövergripande dokumenthanteringsplanen.

Förvaltningens förslag till beslut
- Anta liggande dokumenthaneringsplaner 

Registrator Karin Lundbäck föredrog ärendet.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta liggande dokumenthanteringsplaner.

___________________ 
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AU § 5 Dnr 2017/922

Ansökan om höjt bidrag till kommunanställdas 
förening, KomFri

Ärendebeskrivning 
Kommunanställdas förening, KomFri, ansöker om höjt bidrag om 40 000 
SEK då kommunen from. September 2017 börjat ta ut internhyra för lokaler 
samt har kostnaderna för bussarna till ”Blodomloppet” ökat.
Yttranden
Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade att ansökan beviljas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
1. Bevilja KomFri utökat bidrag om 40 000 SEK, det totala beviljade 

beloppet för 2018 blir då 90 000 SEK.
2. Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.

___________________
Sändlista: A Riesbeck

KomFri
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AU § 6 Dnr 2017/947

Ansökan om verksamhetsbidrag 2018, Koppjärk 85+

Ärendebeskrivning 
Projektet Koppjärk 85+ ansöker om verksamhetsbidrag för året 2018 om 
10 000 SEK.
Deltagarna och ledarna uppskattar Koppjärk 85+ och det är en väldigt 
omtyckt aktivitet. Deltagarna upplever också att träningen hjälper dem, blir 
starkare, rörligare och stabilare. Krämporna och åkommorna har minskat och 
vardagslivet fungerar bättre med en starkare och smidigare kropp.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkar att bevilja Koppjärk om 10 000 SEK för aktiviteten 
Koppjärk 85+.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
1. Bevilja Koppjärk 85+ om verksamhetsbidrag om 10 000 SEK för 

2018.
2. Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.

__________________
Sändlista: A Riesbeck

                      Koppjärk
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AU § 7 Dnr 2016/752

Ansökan om ekonomiskt bidrag, Vikarby Båtklubb

Ärendebeskrivning 
I skrivelse 2016-12-20  ansöker Vikarby Båtklubb om ekonomiskt bidrag för 
anläggning av toaletter, duschar samt latrintömning för båtar och husvagnar/ 
husbilar.
Totalkostnad för hela projektet beräknas till 605 375 kronor. Båtklubben 
ansöker om ett 50% bidrag från Kommunen för hela projektet.
Som skäl för bidrag anför Båtklubben att området; piren, badstranden och 
rastplatsen används av allmänheten i inte bara Vikarbyn utan även av övriga 
kommuninvånare samt tillresande turister. Området används även av 
Vikarby skola, förskola och fritids.

Enligt Räddningstjänstens Rune Daniels måste alla Sveriges kommuner ha 
minst en latrintömning i kommunen.

Diskussioner har förts internt inom kommunen om huruvida bidrag kan 
lämnas eller inte, man tycker sig inte kunna lämna bidrag till toalett och 
duschanläggningen varför man begär in en kostnadsbedömning om bara 
latrinanläggningen.

Vikarby Båtklubb har 2017-10-02 lämnat in en ny ansökan om bidrag där 
kostnaden för latrinanläggningen beräknas uppgå till 472 000 kronor.

Stab-och serviceförvaltningens förslag är att kommunen lämnar ett bidrag till 
Vikarby båtklubb om 175.000 kr för anläggande av en 
latrintömningsanläggning för båtar och husvagnar/husbilar. 

Förvaltningens förslag till beslut
- Rättviks kommun bidrar med 175.000 kr till Vikarby båtklubb för 

anläggande av latrintömningsanläggning.
Yttranden
Annette Riesbeck (C) och Anki Dåderman (S) och Joanna Stridh (C) yttrade 
sig i ärendet.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rättviks kommun bidrar med 175 000 SEK till Vikarby båtklubb för 

anläggande av latrintömningsanläggning. Det är det bidraget som 
kommunen ger till latrintömning.

2. Medlen tas ut kommunstyrelsens budget.
____________________
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AU § 8 Dnr 2017/990

Minska risken för fallskador – ansökan 2018

Ärendebeskrivning 
Rättviks Judoklubb ansöker om verksamhetsbidrag 2018 för aktiviteten 
”träning för 55+”  om 6 500 SEK. 
Träningens syfte är att minska risken för fallskador och träningens innehåll 
är framför allt inriktat på: Balans, styrka, koordination och fallteknik. 
Under vårterminen 2017 hade gruppen 15 deltagare på 22 träningspass och 
under höstterminen var det 20 deltagare på totalt 18 träningspass. Planerna är 
att fortsätta med träning och samtidigt utöka med ytterligare en grupp under 
2018.

Yttranden
Annette Riesbeck (C) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att bevilja Rättviks Judoklubb 
verksamhetsbidrag för 2018 om 6 500 SEK för aktiviteten ”träning för 55+”.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
1. Bevilja Rättviks Judoklubb verksamhetsbidrag för 2018 om 6 500 

SEK för aktiviteten ”träning för 55+”
2. Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.

____________________
Sändlista: A Riesbeck

                      Rättviks Judoklubb
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AU § 9 Dnr 2018/6

Meddelanden

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting

- Meddelande om beslut efter uppföljning enligt Lag 2006:544 
(192296)

Cirkulär:
17:41 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 om avsked av
                      rektor som brutit mot interna regelverk m.m.

17:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och
                      vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018.

17:53 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
                      korttidsvistelse enligt LSS för år 2018.

17:54 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
                      för år 2018.

17:55 Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 avseende Bilaga J
17:57 En ny kommunallag.
17:64 Omsorgsprisindex (OPI).
17:65 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, fråga om anhörig med 

fullmakt att företräda brukare omfattas av arbetsgivares 
utredningsskyldighet avseende trakasserier enligt 2 kap 3 § 
diskrimineringslagen.

17:67 Redovisningsfrågor 2017 och 2018.

17:68 Budgetförutsättningar för åren 2017–2021.
17:69 Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt 

prognos för åren 2017, 2018 och 2019.

Dala Vatten och Avfall AB
- Protokoll från styrelsemöte 2017-12-05. (KLK.2018.7)

Rättviks Teknik AB
- Protokoll från styrelsemöte 2017-12-07. (KLK2018.8)

Gysam
- Protokoll från styrgruppsmöte 2017-10-13. (192085)
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Rådet för ungdomsfrågor
- Protokoll från rådsmöte 2017-11-29 (192586)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.

_________________

13


	Protokoll förstasida
	Medborgarförslag om att kunna tanka fordonsgas utefter riksväg 70
	Beslut AU 2018-01-16
Medborgarförslag om att kunna tanka fordonsgas utefter riksväg 70
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Revidering av arkivbeskrivning 
	Beslut AU 2018-01-16
Revidering av arkivbeskrivning 

	Revidering av kanslienhetens, centralarkivets, ekonomienhetens samt verksamhetsövergripande dokumenthanteringsplan 
	Beslut AU 2018-01-16
Revidering av kanslienhetens, centralarkivets, ekonomienhetens samt verksamhetsövergripande dokumenthanteringsplan 

	Ansökan om höjt bidrag till Kommunanställdas förening, KomFri
	Beslut AU 2018-01-16
Ansökan om höjgt bidrag kill Kommunanställdas förening, KomFri

	Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018, Koppjärk 85+
	Beslut AU 2018-01-16
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018, Koppjärk 85+

	Ansökan om ekonomiskt bidrag, Vikarby Båtklubb
	Beslut AU 2018-01-16
Ansökan om ekonomiskt bidrag, Vikarby Båtklubb

	Minska risken för fallskador - ansökan 2018
	Beslut AU 2018-01-16
Minska risken för fallskador - ansökan 2018

	Meddelanden 2018
	Beslut AU 2018-01-16
Meddelanden 2018
	Sida 1
	Sida 2



