
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige
Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00- 19:30

Beslutande Se separat närvarolista.

Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef
Terese Renbro, sekreterare
Joakim Axelsson, sekreterare
Hans Jonsson, revisor

Justerare Susanne Säbb Danielsson (L) och Christer Karlsson (S), ersättare Joanna Stridh (C) 
och Per-Olof Back (S) 
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2017-09-22 Kl. 13:00

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 50-78

Terese Renbro

Ordförande
Anna-Maja Roos

Justerare

Susanne Säbb Danielsson Christer Karlsson

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

Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-09-14

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-22 Datum då anslaget tas ned 2017-10-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Terese Renbro

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(5)

Sammanträdesdatum
2017-09-14

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 Inge Östlund C X

4 Christer Karlsson S X

5 Lars-Erik Steger 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 Yvonne Junell C X

14 Lars-Erik Kalles S X

15 Gabriella Dalgärde V X

16 Birgitta Dahlkvist C X

17 Britt-Marie Essell S X

18 Joanna Stridh C X

19 Nils Gävert SD X

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 Per-Olof Back S X
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Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nr Namn

Närvaro §   §    §

Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

31 Jan-Erik Westlund C X

32 Elvine Lindell SD -

33 Inger Eriksson S X

34 Ylva Alm V X

35 Hans Furn C X

36 Lena Johansson KD -

37 Bertil Mårshans S X

38 Markus Gavatin M X

39 Jessica Junell C X

Ordförande: Anna-Maja Roos X

36

Ej närvarande 3

Totalt 39
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Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ Ärende

§ 50 Information från kommunfullmäktiges presidium 6

§ 51 Information från kommunstyrelsens presidium 7

§ 52 Medborgarförslag om att utveckla 
tillsynsfunktionerna i kommunens verksamheter

2013/502 
841

8 - 9

§ 53 Region Dalarnas verksamhetsberättelse inkl 
årsredovisning 2016 för beslut i respektive 
fullmäktige 

2017/519 
000

10

§ 54 Årsredovisning 2016 Nedansiljans 
Samordningsförbund

2017/426 
042

11

§ 55 Godkännande/Antagande av detaljplan för Lerdal 
31:28 (Werkmästergatan)

2013/299 
214

12 - 13

§ 56 Godkännande/Antagande av detaljplan för Mangeln 1 
(Fellbys)

2016/565 
214

14 - 15

§ 57 Rapportering ej verkställda beslut 2:a kv 2017 2017/652 16

§ 58 Interpellation från socialdemokraterna angående att 
avskaffa LOV

2017/695 
009

17 - 18

§ 59 Enkel fråga angående sågverksområdet i Vikarbyn 2017/703 
009

19 - 20

§ 60 Motion om att utveckla Rättviks Miljöpris till ett 
Hållbarhetspris 

2016/727 
009

21 - 23

§ 61 Motion om att åtgärda trafiksituationen på 
Knihsgatan 

2016/39 
512

24 - 25

§ 62 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, 
valnämnd och valberedning samt som ersättare i 
kommunstyrelsen. Elvine Lindell (SD)

2017/630 
11

26

§ 63 Val av ny ledamot i valnämnden och valberedningen 
samt ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elvine 
Lindell (SD)

27

§ 64 Avsägelse som ledamot i den Gemensamma 
nämnden för Vuxenutbildning, Jesper Pellgaard

2017/692 
101

28

§ 65 Val av ny ledamot i Gemensam nämnd för 
vuxenutbildningen efter Jesper Pellgaard

29

§ 66 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Josef 
Johansson

2017/667 
104

30

§ 67 Inlämnat medborgarförslag om att kunna tanka 
fordonsgas utefter riksväg 70

2017/550 
531

31

§ 68 Inlämnat medborgarförslag om att ta hand om 
nyinflyttade vanliga svenskar 

2017/566 32

§ 69 Inlämnat medborgarförslag gällande solcellspaneler 
på kommunala nybyggen och ombyggnationer

2017/644 
37

33
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Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70 Inlämnat medborgarförslag om att bygga en 
gångtunnel eller bro mellan resecentrum och 
fontänen.

2017/677 
22

34

§ 71 Inlämnat medborgarförslag om att låta kommunen ta 
över ansvaret för alla vägföreningar och parker

2017/594 
00

35

§ 72 Inlämnat medborgarförslag angående röjning på 
kommunens mark, fastighet 50:11

2017/682 
26

36

§ 73 Inlämnad motion från Miljöpartiet det gröna genom 
Carola von Walter om att utveckla arbetet med 
förändringsprojekt i Rättviks kommun

2017/705 
009

37

§ 74 Inlämnad motion från Miljöpartet det gröna om tid 
för lämnande av svar på Interpellation

2017/709 
009

38

§ 75 Avsägelse som ersättare i Valnämnd och 
Valberedning, Kerstin Lind

2017/717 
11

39

§ 76 Val av ersättare i Valnämnden och Valberedningen  
efter Kerstin Lind

40

§ 77 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige samt 
ersättare i kommunstyrelsen, Tin Gumuns

2017/742 
11

41

§ 78 Val av ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i 
kommunstyrelsen efter Tin Gumuns

42
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Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 50 

Information från kommunfullmäktiges presidium

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges 2Vordf Hans Nyberg (M) informerade om att länets 
kommunfullmäktigepresidium har varit till landstinget där de bland annat 
fick information om deras organisation samt att landstinget är länets största 
arbetsgivare. Göran Karlsson från Region Dalarna var också där och 
berättade om regionsbildningen.
Den uppförandekod för förtroendevalda i Rättviks kommun har fått stort 
gehör i länet vilket man i presidiet är glada och stolta över.

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 51

Information från kommunstyrelsens presidium

Ärendebeskrivning 
Presidiet meddelade att man till denna gång inte hade något att informera.

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

__________________
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Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 52 Dnr 2013/502 841

Medborgarförslag om att utveckla tillsynsfunktionerna i 
kommunens verksamheter

Ärendebeskrivning 

Ärendebeskrivning
Adrian Svensson, Smiängsvägen 16, Vikarbyn, har 2013-08-26 inlämnat 
Rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Utveckla tillsynsfunktionerna i kommunens verksamheter.
Att ”Tillväxt- och Tillsynskonceptet” som är ett projekt som ska ge en bättre 
samsyn mellan kommunen och företag som handhar livsmedel och på så sätt 
hjälpa företagen att växa, implementeras till att börja med inom alkohol-
handläggningen. Restaurangutbudet är viktigt för att turismnäringen ska 
kunna fortsätta växa. 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-24
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen

för beredning.
____________________ 
Yttrande
Stab- och Serviceförvaltningen har genom Ulf Israelsson gett följande 
yttrande:
”I ett medborgarförslag daterat 2013-08-26 har Adrian Svensson föreslagit 
att utveckla tillsynsfunktionen i kommunens verksamheter. Konceptet 
Tillväxt och Tillsyn har applicerats på livsmedelstillsynen och Adrian 
Svensson menar att en naturlig utveckling är att även inkludera 
alkoholtillsynen.
Samhällsbyggnadsberedningen har 2014-01-16 § 3 yttrat sig i ärendet och 
tycker att medborgarförslaget är bra och föreslår kommunstyrelsen att bifalla 
det.
Kommunfullmäktige har under våren 2017 tagit beslut om att byta 
nämndtillhörighet avseende alkoholtillsynen från kommunstyrelsen till 
miljö- och byggnadsnämnden. Sett ur ett kundperspektiv är bedömningen att 
samordning av verksamheterna gör det enklare och tydligare för den enskilde 
näringsidkaren att veta vem och vart man vänder sig när det gäller 
ansökningar och tillsyn. Sammantaget är detta i linje med konceptet Tillväxt 
och Tillsyn där Rättviks kommun vill skapa bättre förutsättningar för 
småföretagande på orten, och dessutom stärka arbetet lokalt med miljö, 
kvalitet och säkerhet.”
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Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF§ 52 forts
Förvaltningens förslag till beslut

- Avge yttrande enligt ovanstående och därmed anse 
medborgarförslaget bifallet.

Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avge yttrande enligt ovanstående och därmed anse 

medborgarförslaget bifallet.
___________________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
___________________

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag
____________________

Sändlista: A Svensson
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Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 53 Dnr 2017/519 000

Region Dalarnas verksamhetsberättelse

Ärendebeskrivning 
 Förelåg Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
3. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

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

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
3. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

___________________
Sändlista: Region Dalarna
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Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 54 Dnr 2017/426 042

Årsredovisning 2016 Nedansiljans 
Samordningsförbund

Ärendebeskrivning 
Förelåg Nedansiljans Samordningsförbunds årsredovisning för 
räkenskapsåret 2016.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att årsredovisningen godkänns och att direktionen 
beviljas ansvarsfrihet.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna årsredovisningen för Nedansiljans Samordnings-

förbund för räkenskapsåret 2016.
2. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
3. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

____________________
Fredrik Ollén (M) föredragande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
____________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisningen för Nedansiljans Samordningsförbund 

för räkenskapsåret 2016.
2. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
3. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

_____________________
Sändlista: Nedansiljans Samordningsförbund
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Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 55 Dnr 2013/299 214

Godkännande/Antagande av detaljplan för Lerdal 31:28 
(Werkmästergatan)

Ärendebeskrivning 
Mark- och planenheten har inkommit med förslag till detaljplan för Lerdal 
31:28 (Werkmästergatan), för antagande. Planen har varit utställd för 
granskning under tiden 6 februari - 3 mars 2017.
Planen möjliggör uppförandet av nya bostäder med bykaraktär utmed 
Werkmästergatan.
För att säkerställa genomförandet av detaljplanen har även ett 
exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören tagits fram. Detta bör 
godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige.
Mark- och planchef Anders Sydén redogjorde för ärendet.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade att exploateringsavtalet och detaljplanen för Lerdal 
31:28 godkänns samt att detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för 
antagande.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna förslag till detaljplan för Lerdal 31:28 (Werkmäster-

gatan), daterad 2017-04-11 och överlämna densamma till kom-
munfullmäktige för antagande.

2. Godkänna innehållet i exploateringsavtalet till detaljplanen för
Lerdal 31:28.

3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
exploateringsavtalet. 

_____________________
Planarkitekt Fredrika Säfström föredrog ärendet.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
______________________
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 55 forts.
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsen förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta detaljplan för Lerdal 31:28 (Werkmästergatan), daterad 2017-

04-11. 
2. Godkänna innehållet i exploateringsavtalet till detaljplanen för Lerdal 

31:28.
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

exploateringsavtalet.
___________________

Sändlista: F Säfström
A Riesbeck
SUF
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Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 56 Dnr 2016/565 214

Godkännande/Antagande av detaljplan för Mangeln 1 
(Fellbys)

Ärendebeskrivning 
Mark- och planenheten har inkommit med ett förslag till detaljplan för 
Mangeln 1 (Fellbys), för antagande. Planen har varit utställd för granskning 
under tiden 13 juni – 4 augusti 2017.
Planförslaget möjliggör uppförandet av ett flerbostadshus om fem våningar i 
centrala Rättvik. Planen är utformad så att risken för negativ påverkan från 
trafik- och järnvägsbuller ska minimeras. 
Till detaljplanen hör plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, 
bullerutredning, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
För att säkerställa genomförandet av detaljplanen har även ett exploaterings-
avtal mellan kommunen och exploatören tagits fram. Detta ska godkännas av 
kommunstyrelsen innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Planarkitekt Fredrika Säfström redogör för ärendet.
Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna förslag till detaljplan för Mangel 1 (Fellbys), daterad 2017-08-14 
och föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen, godkänna innehållet i 
exploateringsavtalet till detaljplanen för Mangeln 1 (Fellbys) samt uppdra till 
kommunstyrelsens ordförande att underteckna exploateringsavtalet.
Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkar bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Godkänna förslag till detaljplan för Mangeln 1 (Fellbys), daterad 
2017-08-14 och föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

2. Godkänna innehållet i exploateringsavtalet till detaljplanen för 
Mangeln 1 (Fellbys).

3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
exploateringsavtalet.

Paragrafen justeras omedelbart.
____________________
Planarkitekt Fredrika Säfström var närvarande och föredrog ärendet.
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 56 forts.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
_______________________
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta detaljplan för Mangeln 1 (Fellbys) daterad 2017-08-14.
2. Godkänna innehållet i exploateringsavtalet till detaljplan för Mangeln 

1 (Fellbys)
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

exploateringsavtalet.
____________________

Sändlista: F Säfström
A Reisbeck
SUF
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Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 57 Dnr 2017/652

Rapportering ej verkställda beslut 2:a kv 2017

Ärendebeskrivning 
Förelåg rapport från socialförvaltningen om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service avseende andra 
kvartalet 2017. 
Under andra kvartalet finns ett ej verkställt beslut att rapportera. Detta beslut 
gäller insatsen Kontaktfamilj inom verksamhetsområde IFO. Beslutet ligger 
kvar sedan kvartal 4 2016.
Av tidigare inrapporterade ej verkställda beslut har två stycken verkställts 
samt ett har avslutats på egen begäran.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
___________________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt socialutskottets förslag
__________________

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten läggs till handlingarna.

_________________
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Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 58 Dnr 2017/695 009

Interpellation från socialdemokraterna angående att 
avskaffa LOV

Ärendebeskrivning 
Anki Dåderman (S) inlämnade 2017-08-25 en interpellation ställd till 
kommunalråd Annette Riesbeck (C) gällande avskaffande av LOV.
”Januari 2016 inlämnade undertecknad tillsammans med Jan Dahlquist en 
motion om att avskaffa LOV-Lagen om valfrihetssystem. Motionen 
behandlades efter ett år i kommunstyrelsen i februari 2017. Motionen ligger 
nu i den sk. KF-lådan i väntan på att behandlas i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har haft två sammanträden under våren 2017 men 
motionen har inte funnits med för behandling.
Undertecknad vill ha en förklaring till varför motionen inte har förts upp till 
kommunfullmäktige, då det är nu ca ett och ett halvt år sedan motionen 
lämnades in.
Undertecknad anser att motionen är viktig och bör debatteras i 
kommunfullmäktige, inte minst med anledning av hur ärenden, avtal, 
politiska beslut, utföraransvar mm har fungerat under de år LOV:en funnits i 
Rättvik, samt inte minst den skadeståndssumma på nära 2 miljoner kronor 
kommunen fick betala till en utförare efter förlikning i domstol.”
Annette Riesbeck (C) besvarade interpellationen både muntligt och 
skriftligt.
”Det är mycket riktigt att Socialdemokraternas motion om att avskaffa LOV 
(Lagen om valfrihetssystem) i Rättvik behandlades på Kommunstyrelsen i 
februari 2017.
I protokollet står att läsa att syftet med att införa LOV, vilket vi beslutade 
om 2011, bland annat var att öka valfriheten för individen att själv välja 
hemtjänstutförare, öka kvalitén inom den egna verksamheten och stimulera 
företagande. Det framgår också av protokollet att den borgerliga majoriteten 
inte hade för avsikt att avskaffa LOV.
Varför har då inte motionen tagits upp på Kommunfullmäktige?
Det enkla och ärliga svaret är att det under en lång period pågått diskussioner 
om hur man ska kunna förbättra rutiner och säkerställa att hemtjänsten både i 
egen regi och i LOV utförs på bästa sätt. Redan då vi tog upp motionen i KS 
hade tidigare ordförande i den gemensamma nämnden, Fredrik Ollén (m) 
meddelat att det var svårt att på ett bra och konstruktivt sätt få till samarbetet 
mellan kommunerna Rättvik och Leksand och i nämnden. Flera beslut, ex. 
ersättningsnivån till den privata aktören skiljer oss åt, vi ser olika på 
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ersättning för obekväm arbetstid osv. Det har dessutom saknats en ansvarig 
tjänsteperson som aktivt arbetat med och kontrollerat dessa frågor.
När jag tog över som ordförande var min ambition att få till en bättre dialog 
både mellan kommunerna men också med den privata aktören. Jag såg 
dessutom stora brister i rutiner och uppföljning vilket revisorerna påtalat i 
sin kritik. Nu ett år senare inser jag att olikheterna är för stora och det är 
dags att ta ett omtag. Jag har därför varit i kontakt med Ulrika Liljeberg och 
vårat och den gemensamma nämndens förslag till nästa nämndssammanträde 
(som äger rum på måndag den 18 september), är att föreslå 
Kommunfullmäktige i respektive kommun att avsluta samarbetet i nämnden. 
Anledningen till att motionen inte behandlats av Kommunfullmäktige under 
våren är alltså den att jag ville bilda mig en uppfattning om hur vi skulle 
kunna gå vidare i frågan och samtidigt presentera en plan för framtiden.
Att avsluta den gemensamma nämnden är en sak. Nu återstår ett arbete att 
göra inom socialförvaltningen. Om nämnden nu avslutas vid årsskiftet, 
måste vi i Rättviks kommun besluta om en ny ”LOV-bok”, dvs. en skrift 
som behandlar föreskrifter, en kravspecifikation, villkor, avtal och ansökan. 
Avslutningsvis vill jag ändå påtala att motionen handlar om att avskaffa 
LOV och det är fortfarande inget alternativ. Vi är dock helt överens om att 
förbättringar i rutiner etc. måste göras och det är min förhoppning att vi 
under hösten kan presentera ett upplägg för det fortsatta arbetet.”

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

_______________________
Sändlista: A Dåderman

J Dahlquist
A Riesbeck
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KF § 59 Dnr 2017/703 009

Enkel fråga angående sågverksområdet i Vikarbyn

Ärendebeskrivning 
Lars-Erik Kalles (S) inlämnade 2017-08-28 en enkel fråga ställd till 
kommunalråd Annette Riesbeck (C).
”Sågverksområdet i Vikarbyn har vid ett flertal tillfällen tagits upp av mig i 
bl.a. kommunstyrelsen. Vad händer? Vad gör kommunen?”
Annette Riesbeck (C) besvarade den enkla frågan både muntligt och 
skriftligt.
”Sågverksområdet i Vikarbyn har diskuterats i många olika forum under lång 
tid. 2006 beslutade kommunfullmäktige att anta en detaljplan för 
sågenområdet, den blev överklagad av närboende och upphävdes senare av 
regeringen. Anledningen till att regeringen upphävde detaljplanen var för att 
man inte hade genomfört markundersökningar. 2009 påbörjade man dessa 
markundersökningar och det kunde konstateras att området är förorenat med 
dioxiner och har tilldelats den högsta riskklassen (enligt MIFO metodiken). 
Sedan två år tillbaka har frågan återigen aktualiserats, och här följer några 
tidpunkter och åtgärder:
November 2016: Martin Clarstedt träffar Länsstyrelsens miljöenhet för att gå 
igenom förutsättningarna för att Sågenområdet skulle kunna få bidrag till 
sanering.
December 2016: Extern konsult anlitas för att värdera tomtområdet.
Januari 2017: Kommunens miljöenhet sammanställer allt material som krävs 
för en ansökan om bidrag.
Februari 2017: Man uppdaterar den så kallade ansvarsutredningen som 
beslutas av Miljö- och byggnadsnämnden och översänder den till 
Naturvårdsverket för godkännande. Ett flertal telefonmöten både med 
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen genomförs.
April 2017: Kommunen initierar ett möte med samtliga parter, dvs. 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, AB Karl Hedin, Bergviks skog samt ett 
flertal representanter från kommunen. Vid detta möte redovisas att 
ansvarsmodellen godkänns men att man från myndigheten avser att göra om 
hela bidragsmodellen. Som ett led av detta meddelar AB Karl Hedin i maj 
2017 att regeringens nya förutsättningar medför mycket högre kostnader (10-
20 gånger högre) utan några garantier om att detaljplanen som är presenterad 
kommer att godkännas. AB Karl Hedin avstår från att skicka in ansökan om 
bidrag då risken anses för hög. 
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Under sommaren 2017 har Martin Clarstedt, vid flera tillfällen haft kontakt 
med AB Karl Hedin. Man kommer nu att skicka in en ansökan till 
länsstyrelsen om att sanera området till industrimark. Även kommunen 
kommer att söka bidrag för sanering till industrimark som kommer att 
beviljas tidigast 2021.”

Kommunfullmäktiges beslut
1. En enkel fråga tas emot.
2. En enkel fråga och dess svar läggs till handlingarna.

____________________
Sändlista: L-E Kalles

A Riesbeck
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KF § 60 Dnr 2016/727 009

Motion om att utveckla Rättviks Miljöpris till ett 
hållbarhetspris

Ärendebeskrivning 
Centerpartiet och Miljöpartiet har genom Rune Daniels och Carola von 
Walter lämnat in rubricerad motion 2016-12-08.
Förslag
”I 15 år har Rättviks Kommun utsett en Miljöpristagare, som genom sitt 
arbete och engagemang bidragit till att vår miljö i Rättvik ska kunna skyddas 
och bevaras för framtiden.
Nu har vi i Rättviks Kommun tagit ett stort steg uppåt, visat att vi vill och 
bör ta ett ansvar för vår globala miljö och har inlett arbetet med "Ett hållbart 
Rättvik", där de "gamla" miljöfrågorna ingår som en del.
Vi vill därför föreslå att Rättviks miljöpris från och med år 2017 övergår till 
och ingår i ett nytt pris, RÄTTVIKS HÅLLBARHETSPRIS. Och eftersom 
det nya priset spänner över ett bredare område, föreslår vi en uppdelning i tre 
priser, ett ekologiskt, ett socialt och ett ekonomiskt hållbarhetspris.
Formulering av kriterier, sammansättning av arbetsgrupp mm blir frågor som 
ska lösas och där vi gärna är med i diskussionen.
Vi tror i allmänhet på pris och prisutdelningar som ett ypperligt verktyg för 
att visa att Kommunen uppskattar engagemang och ideellt arbete bland 
kommun - innevånarna.
Vi tror också att de tre priserna kommer att bidra till att begreppet "Ett 
hållbart Rättvik" blir konkret och tydligt för alla rättviksbor. Och att den 
årliga proceduren med nominering, prisutdelning mm, både i media och på 
hemsidor, kommer att bidra till att begreppet "Ett hållbart Rättvik" hålls 
levande.”

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-20
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
___________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att 
Rättviks arbete med hållbarhet bärs upp av några viktiga värdeord. Dessa är 
flexibilitet, engagemang, innovation, ekonomi och främjande.

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2017-09-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 60 forts.
Strategin för hållbarhetsfrågan är i och med detta att fokusera på att skapa 
förutsättningar för hållbara lösningar, alltså prioritera morot istället för piska. 
På detta vilar plattformen Hållbart Rättvik och alla aktiviteter som ingår där.
Förslaget i motionen om att uppdatera miljöpriset till att omfatta hela håll- 
barhetsområdet ligger helt i linje med det ovan beskrivna. Bedömningen är 
att detta skulle öka förutsättningarna för Rättvik som en hållbar 
tillväxtkommun.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att med hänvisning till samhällsutvecklings-
förvaltningens yttrande bifalles motionen samt att förvaltningen får i 
uppdrag att utarbeta kriterier för respektive pris. 
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens 

yttrande bifalles motionen.
2. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att utarbeta

kriterier för respektive pris.
____________________
Ulf Israelsson föredragande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
________________
Annette Riesbeck (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Carola von Walter (MP) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annette Riesbeck (C) ändringsyrkade att hållbarhetspriset ska vara ett pris 
men att det kan vara olika från år till år. Exempelvis kan det ett år fokuseras 
på ekologi, ett annat år på ekonomi och det tredje året på det sociala.
Joanna Stridh (C) och Jan Dahlquist (S) yrkade bifall till Annette Riesbecks 
(C) ändringsyrkande.
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag samt på 
Annette Riesbecks (C) ändringsyrkande och fann att kommunfullmäktige 
bifallit det senare.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Hållbarhetspriset i Rättviks kommun ska vara ett pris men det kan 

vara olika från år till år. Exempelvis fokuseras det ett år på ekologi, 
det andra året på ekonomi och det tredje året på det sociala.

2. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att utarbeta kriterier 
förrespektive pris.

____________________
Sändlista: SUF

A Riesbeck
C von Walter
R Daniels
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KF § 61 Dnr 2016/39 512

Motion om att åtgärda trafiksituationen på Knihsgatan

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna genom Jan Dahlquist, inlämnade 2016-01-19 
rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
Att Rättviks kommun vidtar åtgärder för att förbättra trafiksituationen på 
Knihsgatan för ratt undvika svårigheten att mötas.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-31
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för

beredning.
__________________ 
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och anför följande:
Parkering utefter gator- och vägar i centrala Rättvik kan ibland upplevas som 
problematisk, även trafiksituationen på andra platser. För att minimera risken 
genom att besluta om enskilda åtgärder och riskera att flytta problemen till 
andra gator, bör det göras en sammanhållen utredning. Detta för att få en 
samlad bild och ett övergripande förslag till lösning av parkeringar.
Behov av parkeringar i centrala Rättvik har behandlats utifrån ett 
medborgarförslag i kommunstyrelsen 2016-12-06 § 193, ”Medborgarförslag 
om att alla i Rättvik behöver med parkeringar”. Kommunstyrelsen beslutade 
då att återremittera ärendet till samhällsutvecklingsförvaltningen för att se 
över behovet av parkeringsplatser.
Förvaltningen föreslår att motionen hänskjuts till ovan nämnda uppdrag.
Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkade bifall till förvaltningens yttrande.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann sam- 
hällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen hänvisas till samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag 

från kommunstyrelsen 2016-12-06 § 193, att se över behovet av 
parkeringsplatser i Rättvik.

____________________
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Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade i tilläggsyrkandet till samhällsbyggnadsutskottets 
förslag att motionen anses bifallen.
Joanna Stridh (C) yrkade i tilläggsyrkandet till samhällsbyggnadsutskottets 
förslag att motionen anses behandlad.
Propositioner
Ordföranden ställde proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen, på samhällsbyggnadsutskottets förslag med Anki 
Dådermans (S) tilläggsyrkande och på samhällsbyggnadsutskottets förslag 
med Joanna Stridhs (C) tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsen 
bifallit det senare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen hänvisas till samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag 

från kommunstyrelsen 2016-12-06 § 193, att se över behovet av 
parkeringsplatser i Rättvik.
Motionen anses därmed behandlad.

Reservation
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén 
(S) och Lars-Erik Kalles (S) reserverade sig mot beslutet.
__________________
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Jan Dahlquist (S) yrkade att motionen ska bifallas.
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att 
kommunfullmäktige bifallit det senare.

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag
__________________

Sändlista: J Dahlquist
SUF
U Israelsson
H Furn
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KF § 62 Dnr 2017/630 11

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, 
valnämnd och valberedning samt som ersättare i 
kommunstyrelsen, Elvine Lindell (SD)

Ärendebeskrivning 
Elvine Lindell (SD) har i skrivelse 2017-07-05 avsagt sig uppdragen som 
ledamot i kommunfullmäktige, valnämnd och valberedning samt som 
ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Entlediga Elvine Lindell (SD) som ledamot i kommunfullmäktige, 

valnämnd och valberedning samt som ersättare i kommunstyrelsen.
2. Hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning avseende ny 

ledamot i kommunfullmäktige.
___________________

Sändlista: E Lindell
Länsstyrelsen
Kanslienheten
Löneenheten
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KF § 63

Val av ny ledamot i valnämnden och valberedningen 
samt ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elvine 
Lindell (SD)

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i valnämnden och 
valberedningen samt ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elvine Lindell 
(SD).

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs till kommunfullmäktigesammanträdet 2017-11-

16.
___________________

Sändlista: KF
N Gävert
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KF § 64 Dnr 2017/692 101

Avsägelse som ledamot i den Gemensamma nämnden 
för vuxenutbildning, Jesper Pellgaard (M)

Ärendebeskrivning 
Jesper Pellgaard (M) har i skrivelse 2017-08-23 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i den gemensamma nämnden för vuxenutbildningen Leksand-
Rättvik.

Kommunfullmäktiges beslut
- Entlediga Jesper Pellgard (M) från uppdraget som ledamot i den 

gemensamma nämnden för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik.
________________

Sändlista: J Pellgaard
GNVU
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KF § 65  

Val av ny ledamot i gemensam nämnd för 
vuxenutbildningen efter Jesper Pellgaard (M)

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att föreslå den gemensamma nämnden för 
vuxenutbildningen Leksand-Rättvik ny ledamot efter Jesper Pellgaard (M) 
samt ny ersättare efter Agnetha Wallander (M)

Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslår den gemensamma nämnden för vuxenutbildningen i 

Leksand-Rättvik att utse Agnetha Wallander (M) som ny ledamot.
2. Föreslår den gemensamma nämnden för vuxenutbildningen i 

Leksand-Rättvik att utse Henrieta Vedberg (M) som ny ersättare.
________________

Sändlista: J Pellgaard
A Wallander
H Vedberg
GNVU
Kanslienheten
Löneenheten
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KF § 66 Dnr 2017/667 104

Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Josef 
Johansson (KD)

Ärendebeskrivning 
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Josef Johansson (KD) är Eva Sköld 
(KD).

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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KF § 67 Dnr 2017/550 531

Inlämnat 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.
___________________

Sändlista: KS
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KF § 68 Dnr 2017/566

Inlämnat medborgarförslag om att ta hand om 
nyinflyttade vanliga svenskar

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-06-07 inkommit med rubricerat 
medborgarförslag.
Förslag
”Ta hand om nyinflyttade vanliga svenskar.”
Motivering
”Idag hörde jag på radio att kommunen bjuder in nyanlända svenskar. Det 
tycker jag är fantastiskt bra. Själva flyttade vi till Rättvik i slutet av 2015. Än 
har vi inte blivit välkomnade till kommunen. Ni kanske har några rutiner för 
det, men vi har i alla fall inte lyckats få något välkomnande. Det har vi fått i 
alla andra kommuner. Mitt förslag är att kommunen bjuder in alla 
nyinflyttade till en sammankomst där ni berättar vad som finns i kommunen. 
Vad kan man göra i Rättvik? Ni får säkert hjälp av olika föreningar som 
marknadsför sig själva. En liten busstur runt för att visa och berätta var olika 
inrättningar finns. En kopp kaffe skulle också sitta fint. Inget märkvärdigt 
eller påkostade saker. Bara information räcker.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
____________________

Sändlista: KS
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KF § 69 Dnr 2017/644 37

Inlämnat medborgarförslag gällande solcellspaneler på 
kommunala nybyggen och ombyggnationer

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-07-12 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
Förslag
”Jag föreslår att Rättviks kommun bör ta fram en policy som innefattar att 
man ska överlägga huruvida det är möjligt att placera solcellspaneler på 
kommunala nybyggen och ombyggnationer.”
Motivering
”Jag hoppas att detta förslag skall kunna ändra grundrutinerna i kommunens 
arbete vad gäller att utnyttja de förnyelsebara energikällor, framförallt 
solenergin då den i dagsläget är mest energieffektiv. Jag hoppas också att 
Rättviks kommuns arbete kan inspirera andra kommuner till att starta upp 
liknande projekt och policys.
Ett första steg till att förverkliga detta mål skulle kunna vara att se över 
huruvida det är möjligt att sätta upp solcellspaneler på körhallens tak på 
Stiernhööksgymnasiet. Dessa paneler skulle kunna ge ström åt en del av 
gymnasiets elbehov, men det skulle också ge eleverna på 
Stiernhööksgymnasiet en möjlighet att lära sig mer om solceller och 
förnyelsebara energikällor i samverkan med jordbruk och djurskötsel.
Policyn skall innefatta krav på att frågan om solcellspaneler alltid skall vara 
aktuell på nybyggen, alltifrån bullerstaket och gatubelysning till fabriker och 
bostadsrätter. Man skall också ta upp alla de olika modeller av solceller för 
att se vilken som skulle passa bäst till just detta specifika ändamål. Man skall 
också bestämma vad energin man utvinner skall användas till. Om man t.ex. 
skall bygga en ny bostadsrätt kan solceller över största delen av takytan 
försörja hela husets elbehov hela året runt.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
______________________

Sändlista: KS
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KF § 70 Dnr 2017/677 22

Inlämnat medborgarförslag om att bygga en 
gångtunnel eller bro mellan resecentrum och fontänen

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-08-08 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
Förslag
”Vägtunnel eller bro”
Motivering
”På grund av trafikstockningarna i hela Rättvik vid arrangemang och 
tillställningar. Orsak, övergångsstället från resecentrum till fontänen. Bygga 
en gångtunnel eller bro över detta eller under. Är alltid stopp där som följs 
med hela riksvägen 70 genom Rättvik.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
___________________

Sändlista: KS
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KF § 71 Dnr 2017/594 00

Inlämnat medborgarförslag om att låta kommunen ta 
över ansvaret för alla vägföreningar och parker

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-06-16 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
Förslag
”Låt kommunen ta över ansvaret för alla vägföreningar och parker, eller ge 
dessa fullt täckningsbidrag med kommunal insyn i föreningarnas styrelse.”
Motivering
”Av 2 kap, 2 § i kommunallagen (1991:900) framgår att kommuner och 
landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för någon annan. Att kommuner gynnar kommuninnevånare som är 
folkbokförda inom stadsplanerat område i kommunen framför andra 
kommuninnevånare strider mot likställighetsprincipen. I Rättvik betalar alla 
kommunal skatt, det räcker för de som bor inom stadsplanerat område. 
Andra som bor där det finns en vägförening betalar en extra avgift till denna 
(alltså en extra kommunalskatt för att de bor vid en väg, som alla ändå får 
åka på). Ta Mora, Falun och Borlänge som exempel. De har löst problemet 
på sina sätt. Det är dags för Rättvik att äntligen vara föregångare och inte 
minst följa lagen.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
_____________________

Sändlista: KS
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KF § 72 Dnr 2017/682 26

Inlämnat medborgarförslag angående röjning på 
kommunens mark, fastighet 50:11

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-08-15 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
Förslag
”Mitt förslag är att röjning sker på kommunens mark fastighet 50:11 
eftersom det sprids träd och sly till mina fastigheter.”
Motivering
”Bästa kommunledning! Eftersom detta åsamkar mej stora bekymmer och 
känsla av vantrivsel så hoppas jag att det går att åtgärda. Har svårt att tro att 
det ska kunna gå till på detta sätt så att man som medborgare i kommunen 
ska känna sej helt maktlös när det gäller all denna växtlighet som ”väller” in 
och sprids mer och mer på mina tomter.
Vad värre är att träd och buskar på kommunens mark på 50:11 blivit väldigt 
mycket högre och växtligheten mycket tätare de senaste åren vilket, medför 
mer insekter och otrevligt överhuvudtaget. Önskar jag kunde komma med 
förslag på hur detta skall kunna genomföras, men tyvärr vet jag inte. Önskar 
också att någon berörd person kommer och ser vad som hänt.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
__________________

Sändlista: KS
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KF § 73 Dnr 2017/705 009

Inlämnad motion om att utveckla arbetet med 
förändringsprojekt i Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de Gröna har genom Carola von Walter 2017-09-01 inlämnat 
rubricerad motion.
Förslag
”De senaste åren har flera stora förändringsprojekt genomförts i syfte att 
utveckla vårt sätt att arbeta här i Rättviks Kommun. Vi kan ta två exempel, 
att göra Rättvik till en Hållbar Kommun och att göra Rättvik till Dalarnas 
bästa ungdomskommun.
Båda projekten är omfattande och komplexa och ställer stora krav, både på 
de tjänstemän/politiker som ska driva igenom dem men också på oss andra 
som ska förstå vad projekten innebär och hur vi ska anpassa oss till den 
förändring som de innebär. Ett projekt att införa dokumentstyrning är nu i 
full gång. Och det dröjer nog inte länge innan vi beslutar att införa ett 
ledningssystem.
Att lyckas med projekt av den här omfattningen är en utmaning. 
Fallgroparna är många. Men de flesta går att förutse och därmed undvika om 
man har en genomtänkt projektmodell att arbeta efter. 

Vi vill att Rättviks Kommun tar fram en projektmodell som ska använ-
das i hela Kommunen och som ska vara en mall för hur vi planerar, 
utformar och sjösätter större förändringsprojekt. 
Den ska inkludera en beskrivning av projektet, t ex
- syfte och omfattning (även avgränsningar)
- beräknad budget och övriga resurser, vilka som ska jobba med projektet
- plan med aktiviteter och åtgärder 
- när det ska vara klart och hur vi stämmer av hur det går under resans gång 
- vilka som påverkas medan det pågår eller är berörda av resultatet och hur 
de ska hållas informerade
- hur det hela ska sjösättas när det är klart, dvs en plan för implementering
Vi vill också att denna projektbeskrivning ska följa med som underlag när 
förslag att genomföra större projekt läggs fram för beslut i 
Kommunfullmäktige.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
________________________

Sändlista: KS
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KF § 74 Dnr 2017/709 009

Inlämnad motion gällande tid för inlämnande av svar på 
interpellation

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de Gröna har genom Karin Elfving 2017-09-04 inlämnat 
rubricerad motion.
Förslag
”En interpellation är en omfattande fråga från en 
kommunfullmäktigeledamot. Följande information finns i Rättviks 
arbetsordning för fullmäktige:
Svaret på en interpellation ska vara skriftlig.
Hittills har det skriftliga svaret på en interpellation lämnats vid det 
sammanträde där interpellationen ska besvaras. Svaret har då lämnats till alla 
ledamöter, inklusive den ledamot som ställt interpellationen.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utarbetat ”Underlag till 
arbetsordning för kommunfullmäktige” (Cirkulär 1991:139). Detta underlag 
är att betrakta som ett stöd för kommunerna när man ska besluta om vad som 
ska gälla i resp. kommun.
I underlaget skriver SKL:
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före 
den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas.
Man har också formulerat en kommentar till skrivningen, som säger vilken 
tyngd man lägger på det hela: Det är rimligt att ledamöterna får del av 
svaret innan det tas upp på ett sammanträde och debatteras. Den ledamot 
som ställt interpellationen bör få del av svaret tidigare än övriga ledamöter 
för att han eller hon ska kunna förbereda sig inför den debatt som 
svaret……kan föranleda.
Miljöpartiet de Gröna föreslår att den som ställt interpellationen får ta del av 
svaret senast dagen innan den sammanträdesdag då svar ska lämnas.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
__________________

Sändlista: KS
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KF § 75 Dnr 2017/717 11

Avsägelse som ersättare i valnämnd och valberedning

Ärendebeskrivning 
Kerstin Lind (V) har i skrivelse 2017-09-08 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i valnämnden samt valberedningen.

Kommunfullmäktiges beslut
- Entlediga Kerstin Lind (V) från uppdragen som ersättare i 

valnämnden och valberedningen.
___________________

Sändlista: K Lind
Löneenheten
Kanslienheten
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KF § 76

Val av ersättare i valnämnden och valberedningen efter 
Kerstin Lind (V)

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i valnämnden samt 
valberedningen efter Kerstin Lind (V)

Kommunfullmäktiges beslut
- Utse Annelie Nilsson (V) som ny ersättare i valnämnden och 

valberedningen efter Kerstin Lind (V).
___________________

Sändlista: A Nilsson
Kanslienheten
Löneenheten
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KF § 77 Dnr 2017/742 11

Avsägelsen som ledamot i kommunfullmäktige samt 
ersättare i kommunstyrelsen, Tin Gumuns (C)

Ärendebeskrivning 
Tin Gumuns (C)har i skrivelse 2017-09-13 avsagt sig uppdragen som 
ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Entlediga TinGumuns (C) från uppdragen som ledamot i 

kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen.
2. Hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning avseende ny 

ledamot i kommunfullmäktige
___________________

Sändlista: T Gumuns
Länsstyrelsen
Kanslienheten
Löneenheten
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KF § 78

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Tin Gumuns 
(C)

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunstyrelsen efter Tin 
Gumuns (C).

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs till kommunfullmäktigesammanträdet 2017-11-

16.
___________________

Sändlista: KF
A-M Roos

42


	Protokoll förstasida kommunfullmäktige 2017-09-14
	Information från kommunfullmäktiges presidium
	Beslut KF 2017-09-14
Information från kommunfullmäktiges presidium

	Information från kommunstyrelsens presidium
	Beslut KF 2017-09-14
Information från kommunstyrelsens presidium

	Medborgarförslag om att utveckla tillsynsfunktionerna i kommunens verksamheter
	Beslut KF 2017-09-14
Medborgarförslag om att utveckla tillsynsfunktionerna i kommunens verksamheter
	Sida 1
	Sida 2


	Region Dalarnas verksamhetsberättelse inkl årsredovisning 2016 för beslut i respektive fullmäktige 
	Beslut KF 2017-09-14
Region Dalarnas verksamhetsberättelse inkl årsredovisning 2016 för beslut i respektive fullmäktige 

	Årsredovisning 2016 Nedansiljans Samordningsförbund
	Beslut KF 2017-09-14
Årsredovisning 2016 Nedansiljans Samordningsförbund

	Godkännande/Antagande av detaljplan för Lerdal 31:28 (Werkmästergatan)
	Beslut KF 2017-09-14
Godkännande/Antagande av detaljplan för Lerdal 31:28 (Werkmästergatan)
	Sida 1
	Sida 2


	Godkännande/Antagande av detaljplan för Mangeln 1 (Fellbys)
	Beslut KF 2017-09-14
Godkännande/Antagande av detaljplan för Mangeln 1 (Fellbys)
	Sida 1
	Sida 2


	Rapportering ej verkställda beslut 2:a kv 2017
	Beslut KF 2017-09-14
Rapportering ej verkställda beslut 2:a kv 2017

	Interpellation från socialdemokraterna angående att avskaffa LOV
	Beslut KF 2017-09-14
Interpellation från socialdemokraterna angående att avskaffa LOV
	Sida 1
	Sida 2


	Enkel fråga angående sågverksområdet i Vikarbyn
	Beslut KF 2017-09-14
Enkel fråga angående sågverksområdet i Vikarbyn
	Sida 1
	Sida 2


	Motion om att utveckla Rättviks Miljöpris till ett Hållbarhetspris 
	Beslut KF 2017-09-14
Motion om att utveckla Rättviks Miljöpris till ett Hållbarhetspris 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Motion om att åtgärda trafiksituationen på Knihsgatan 
	Beslut KF 2017-09-14
Motion om att åtgärda trafiksituationen på Knihsgatan 
	Sida 1
	Sida 2


	Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, valnämnd och valberedning samt som ersättare i kommunstyrelsen. Elvine Lindell (SD)
	Beslut KF 2017-09-14
Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, valnämnd och valberedning samt som ersättare i kommunstyrelsen. Elvine Lindell (SD)

	Val av ny ledamot i valnämnden och valberedningen samt ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elvine Lindell (SD)
	Beslut KF 2017-09-14
Val av ny ledamot i valnämnden och valberedningen samt ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elvine Lindell (SD)

	Avsägelse som ledamot i den Gemensamma nämnden för Vuxenutbildning, Jesper Pellgaard
	Beslut KF 2017-09-14
Avsägelse som ledamot i den Gemensamma nämnden för Vuxenutbildning, Jesper Pellgaard

	Val av ny ledamot i Gemensam nämnd för vuxenutbildningen efter Jesper Pellgaard
	Beslut KF 2017-09-14
Val av ny ledamot i Gemensam nämnd för vuxenutbildningen efter Jesper Pellgaard

	Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Josef Johansson
	Beslut KF 2017-09-14
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Josef Johansson

	Inlämnat medborgarförslag om att kunna tanka fordonsgas utefter riksväg 70
	Beslut KF 2017-09-14
Inlämnat medborgarförslag om att kunna tanka fordonsgas utefter riksväg 70

	Inlämnat medborgarförslag om att ta hand om nyinflyttade vanliga svenskar 
	Beslut KF 2017-09-14
Inlämnat medborgarförslag om att ta hand om nyinflyttade vanliga svenskar 

	Inlämnat medborgarförslag gällande solcellspaneler på kommunala nybyggen och ombyggnationer
	Beslut KF 2017-09-14
Inlämnat medborgarförslag gällande solcellspaneler på kommunala nybyggen och ombyggnationer

	Inlämnat medborgarförslag om att bygga en gångtunnel eller bro mellan resecentrum och fontänen.
	Beslut KF 2017-09-14
Inlämnat medborgarförslag om att bygga en gångtunnel eller bro mellan resecentrum och fontänen.

	Inlämnat medborgarförslag om att låta kommunen ta över ansvaret för alla vägföreningar och parker
	Beslut KF 2017-09-14
Inlämnat medborgarförslag om att låta kommunen ta över ansvaret för alla vägföreningar och parker

	Inlämnat medborgarförslag angående röjning på kommunens mark, fastighet 50:11
	Beslut KF 2017-09-14
Inlämnat medborgarförslag angående röjning på kommunens mark, fastighet 50:11

	Inlämnad motion från Miljöpartiet det gröna genom Carola von Walter om att utveckla arbetet med förändringsprojekt i Rättviks kommun
	Beslut KF 2017-09-14
Inlämnad motion från Miljöpartiet det gröna genom Carola von Walter om att utveckla arbetet med förändringsprojekt i Rättviks kommun

	Inlämnad motion från Miljöpartet det gröna om tid för lämnande av svar på Interpellation
	Beslut KF 2017-09-14
Inlämnad motion från Miljöpartet det gröna om tid för lämnande av svar på Interpellation

	Avsägelse som ersättare i Valnämnd och Valberedning, Kerstin Lind
	Beslut KF 2017-09-14
Avsägelse som ersättare i Valnämnd och Valberedning, Kerstin Lind

	Val av ersättare i Valnämnden och Valberedningen  efter Kerstin Lind
	Beslut KF 2017-09-14
Val av ersättare i Valnämnden och Valberedningen  efter Kerstin Lind

	Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen, Tin Gumuns
	Beslut KF 2017-09-14
Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen, Tin Gumuns

	Val av ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen efter Tin Gumuns
	Beslut KF 2017-09-14
Val av ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen efter Tin Gumuns


