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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-16
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunledningskontoret 18:00- 23:00

Beslutande

Se separat närvarolista

Ersättare och övriga närvarande

Jan-Erik Westlund (C), §§ 81-101
Ulf Israelsson, kommunchef
Terese Renbro, sekreterare
Ann Lissåker, ekonomichef
Olle Nordkvist, revisor
Hans Jonsson, revisor

Justerare

Susanne Säbb Danielsson (L) och Christer Karlsson er. Joanna Stridh (C) och Erja
Eloranta (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 79-115
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

2017-11-16

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum då anslaget tas ned 2017-12-18

Underskrift
Terese Renbro
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-16
Kommunfullmäktige

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § 85
Nr Namn

Närv

Ja
X

§
Nej

Avst

89
Ja

§ 96
Nej

Avst

1 Annette Riesbeck

C

X

2 Christer Karlsson

S

X

3 Jan-Erik Westlund §§ 79-80, 102-115
Inge Östlund §§ 81-101
C

X

4 Erja Eloranta

S

X

5 Fredrik Ollén

M

X

X

X

X

6 Rune Daniels

C

X

X

X

X

7 Lars-Erik Jonsén

S

X

SD

-

8 Anna Hagwall

X

Ja

X

-

X
X

X
-

X

X
X

X

X
-

-

-

X
-

-

-

9

C

10 Anki Dåderman

S

X

11 Henrieta Vedberg

M

X

MP

X

13 Jonny Jones

C

X

14 Lars-Erik Kalles

S

X

X

X

X

15 Catrin Lohed Söderman

V

X

X

X

X

16 Birgitta Dahlkvist

C

X

17 Britt-Marie Essell

S

X

18 Joanna Stridh

C

X

X

SD

X

X

20 Per Segersteen

M

X

X

21 Lars-Erik Liss

S

X

22 Anders Åkerlund

C

X

23 Mari Bergfeldt

S

X

24 Anders Ehrling

C

X

X

X

X

MP

X

X

X

X

26 Barbro Aastrup

S

X

27 Marie Henriks-Backlund

C

X

X

X

X

28 Agneta Wallander

M

X

X

X

X

29 Susanne Säbb Danielsson

L

X

X

X

X

30 Per-Olof Back

S

-

-

12 Stefan Halling

19 Nils Gävert

25 Carola von Walter

Justerandes sign

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

-

X
X

X

2

X

X

X

X

X

-

Utdragsbestyrkande
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-

X

X
X

Avst

X
X

X

Nej

-

X

-

-

-

-
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Kommunfullmäktige

Närvaro § 85

§

Ja

C

X

X

32 Tom Eriksson

SD

-

-

33 Inger Eriksson

S

X

X

X

X

34 Ylva Alm

V

X

X

X

X

35 Hans Furn

C

X

X

- (X)

-

31 Sverker Ericsson

36 Lena Johansson, from § 90

KD

Avst

Ja

§ 96

Närv

Nr Namn

Nej

89
Nej

Avst

X
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

38 Markus Gavatin

M

X

X

X

X

39 Jessica Junell §§ 79- 102

C

X (-)

X

X

X

X

X

X

X

35 (36)

21

Ej närvarande
Totalt

Justerandes sign

X

1

4 (3)
39

3

Utdragsbestyrkande

20

-

-

X

S

13

Avst

X

37 Bertil Mårshans

Ordförande: Anna-Maja Roos

X

Nej

X

X
-

Ja

15

X

20

15
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Sammanträdesdatum

2017-11-16
Kommunfullmäktige

§

Ärende
§ 79

Information från kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens presidium

2017/860

§ 80

Medborgarförslag om att montera en fontän i Furudal

§ 81

Medborgarförslag gällande rättviksmål i grundskolan
för att bevara dialekten

2017/334
866
2017/344
611

§ 82

Medborgarförslag, önskemål att kommunen beviljar
kommunal borgen till de byar som i egen regi
genomför anläggning av fibernät.

2015/79
000

§ 83

Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg vid
Genvägen

2017/364
312

§ 84

Medborgarförslag angående möjlighet att bygga
äldreboende vid toppstugan

2015/381
73

§ 85

Motion om att avskaffa LOV, Lagen om
valfrihetssystem

2016/36
75

§ 86

Förslag till politisk och organisatorisk förändring av
valfrihetssystemet, LOV

2017/722

§ 87

Motion om introduktionsutbildning för politiker

§ 88
§ 89
§ 90
§ 91

Justerandes sign

2017/115
009
Motion gällande busstillgänglighet
2017/545
009
Motion om att göra Rättviks kommun till en buss-zon 2017/516
009
Översyn av valdistriktsindelning 2018
2017/735
11
Rättviks kommuns inträde i den gemensamma
2017/786
språktolknämnden i Dalarna
135

§ 92

Delårsrapport 2017-07-31

§ 93

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för
stiftelsen M/S Gustaf Wasa

§ 94

Skattesats 2018

2017/747
04
2017/712
04
2017/772
04

4
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign

§ 95

Vision 2030

2017/812

§ 96

Kommunövergripande mål 2018-2020 strategiska
mål 2018

2017/540
00

§ 97

Förvaltningsramar 2018-2020

§ 98

Resultatbudget 2018-2020

§ 99

Investeringbudget 2018-2020

2017/774
04
2017/773
04
2017/789

§ 100

Borgensavgift

§ 101

Borgenstak 2018 - kommunala bolag

§ 102

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

§ 103

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Tin Gumuns 2017/765

§ 104

Val av ny lekmannarevisor till stiftelser efter Ove
Hansson (S)

2017/834
11

§ 105

Val av ny ersättande lekmannarevisor i Rättviks
skoljordbruk AB efter Ove Hansson (S)

2017/835
11

§ 106

Interpellation projektet Ett Hållbart Rättvik

§ 107

Inlämnat medborgarförslag om ungdomspanel

§ 108

Inlämnat medborgarförslag gällande Rättviksspel

§ 109

Inlämnat medborgarförslag gällande dialogcafé i
skolan

2017/865
009
2017/723
012
2017/724
012
2017/725
62

§ 110

Inlämnat medborgarförslag gällande aktiviteter med
politiker

2017/726
012

§ 111

Inlämnat medborgarförslag gällande ungdomsval

§ 112

Inlämnat medborgarförslag gällande Ungirattvik.se

§ 113

Inlämnat medborgarförslag gällande vlogg på
snapchat

2017/727
111
2017/728
874
2017/729
874
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Justerandes sign

§ 114

Inlämnat medborgarförslag gällande temadag i
grundskola och gymnasiet

2017/730
62

§ 115

Inlämnat medborgarförslag gällande
ungdomsmiljonen

2017/731
000

6
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Sammanträdesdatum

2017-11-16
Kommunfullmäktige

KF § 79

Dnr 2017/860

Information från kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens presidium
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier meddelade att de inte
hade något att informera om denna gång.
Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
__________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KF § 80

Dnr 2017/334 866

Medborgarförslag om att montera en fontän i Furudal
Ärendebeskrivning
Göran Persson, Saharavägen 21, Furudal, inlämnade 2017-04-04 rubricerade
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Montera en fontän i Oresjön mellan ICA och Hockeyborg.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
____________________
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i
ärendet:
”Trivselåtgärder som soffor och utsmyckningar i byarna har kommunen haft
som policy att föreningar eller andra intressenter hjälper till med att bekosta
och underhålla. Finns det ett allmänt intresse för en fontän i Furudal borde
det finnas intressenter som är villiga att bekosta och underhålla en fontän.”
Förvaltningens förslag till beslut
-

Avslå medborgarförslaget

Yrkande
Markus Gavatin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Avslå medborgarförslaget.

____________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

KF § 80 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Mari Bergfeldt (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avslås.
__________________
Sändlista:

Justerandes sign

9

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF § 81

Dnr 2017/344 611

Medborgarförslag gällande rättviksmål i grundskolan
för att bevara dialekten
Ärendebeskrivning
Ellinor Hodén, Söderås, Rättvik, inlämnade 2017-04-07 rubricerade
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Införa rättviksmål i grundskolan för att bevara dialekten.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
_________________
Rättviks kommun har mottagit ett medborgarförslag från Ellinor Hodén om
att införa frivilliga kurser i rättviksmål i grundskolan. Barn- och
utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att
inkomma med ett yttrande i ärendet.
Yttrande
Grundskolans innehåll och utformning regleras av de statliga
styrdokumenten Skollagen (2010:800) och Läroplanen (Lgr 11). De ämnen
som är tillåtna inom grundskolan regleras av 10 kap. 4 § skollagen och
ämnenas innehåll regleras i sin tur av läroplanen. Dessa ämnen är bild,
engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik,
biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap,
slöjd, svenska eller svenska som andraspråk och teknik. Undervisningens
innehåll är således fastställd genom det statliga uppdraget och det finns
begränsade möjligheter för en skola att erbjuda lokala ämnen.
Utöver de ämnen som anges i 10 kap. 4 § så ska ämnet elevens val och
skolans val finnas. Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa
och bredda elevens kunskaper i ett eller flera av de angivna ämnena.
Rättviksmål skulle här kunna utgöra en mindre del av exempelvis ämnet
historia med fördjupning om hemortens historia, eller svenska med
fördjupning om regionala skillnader i talad svenska och de nordiska språken.
En renodlad språkkurs i rättviksmål är dock inte förenligt med de krav som
ställs enligt läroplanen.
Ämnet skolans tillval får omfatta ett lokalt tillval, om Statens skolverk har
godkänt en plan för undervisningen. Det innebär att skolan måste ansöka om
att få undervisa i ett lokalt tillval. Även i detta fall görs en bedömning av
ämnets relevans utifrån läroplanen.
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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2017-11-16

Kommunfullmäktige

KF § 81 forts.
Enligt skollagen (2 kap. 9-10 §) är det rektor som ansvarar för skolans inre
organisation och leder det pedagogiska arbetet. Det innebär att beslutet om
vilka ämnen som ska erbjudas genom elevens val eller skolans val fattas av
respektive rektor på kommunens grundskolor.
I medborgarförslaget föreslås att stipendier kan användas för att ge elever
incitament att läsa rättviksmål. I Älvdalens kommun finns ett samarbete
mellan grundskolan, språkföreningen Ulum Dalska och Älvdalens
Besparingsskog där Älvdalens Besparingsskog finansierar stipendium till
elever som efter bedömning talar älvdalska. Barn- och
utbildningsförvaltningen ser inget hinder i att liknande samarbete kan göras i
Rättvik om undervisning och bedömning kan utformas på ett sådant sätt att
det är förenligt med skollagen och läroplanen. Det är dock upp till enskild
rektor att besluta om sådana samarbeten ska ske inom skolans verksamhet.
En förutsättning för undervisning i rättviksmål är att sådan kompetens finns
inom grundskolan. I praktiken kan det vara svårt att finna sådan kompetens
och det finns även flera lokala dialekterna inom Rättviks kommun vilket
innebär att ett formellt krav på kommunens grundskolor att erbjuda kurser i
rättviksmål inte är möjligt att efterleva.
Ett kommunalt beslut om att kommunens samtliga skolor ska erbjuda
frivilliga kurser i rättviksmål är således varken möjligt ur rättslig synvinkel
eller praktiskt genomförbart. Däremot kan rättviksmål och andra lokala
dialekter lyftas fram inom ramen för ordinarie undervisning där möjlighet,
kompetens och intresse finns.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
- Eftersom det saknas stöd i skollagen och läroplanen för att införa
frivilliga kurser i rättviksmål i grundskolan, samt med hänvisning till
att det enligt skollagen (2 kap. 9-10 §) är rektor som leder det
pedagogiska arbetet och ansvarar för skolans inre organisation,
föreslås att medborgarförslaget avslås.
Yrkande
Joannas Stridh (C) yrkade att utskottet ställer sig bakom intentionen i
förslaget och förvaltningens yttrande
att medborgarförslaget anses besvarat
att förvaltningens svar ska skickas ut till rektorer, kulturenheten samt
ungdoms- och fritidsenheten.

Justerandes sign
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2017-11-16

Kommunfullmäktige

KF § 81 forts.
Henrieta Vedberg (M) och Barbro Aaastrup (S) yrkade bifall till
förvaltningen förslag till beslut men med tillägget att utskottet ställer sig
bakom intentionen i förslaget och att förvaltningens svar ska skickas ut till
rektorer, kulturenheten samt ungdoms- och fritidsenheten.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att
bildningsutskottet bifallit Henrieta Vedberg (M) och Barbro Aaastrup (S)
yrkade
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. ställa sig bakom intentionen i medborgarförslaget
2. anta förvaltningens förslag till yttrande
3. anse medborgarförslaget avslaget
4. beslutet skickas ut till kommunens rektorer, kulturenheten samt
ungdoms- och fritidsenheten.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till bildningsutskottets förslag men punkt tre
ska ändras till att medborgarförslaget ska anses behandlat. I detta yrkande
instämde Lars-Erik Kalles (S).
Proposition
Ordföranden ställde proposition på bildningsutskottets förslag och Joanna
Stridhs (C) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ställer sig bakom intentionen i medborgarförslaget
2. Anta förvaltningens förslag till yttrande
3. Anse medborgarförslaget behandlat
4. Beslutet skickas ut till kommunens rektorer, kulturenheten samt
ungdoms- och fritidsenheten.
_____________________
Joanna Stridh (C) föredrog ärendet.

Justerandes sign
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KF § 81 forts.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ställer sig bakom intentionen i medborgarförslaget.
2. Förvaltningens förslag till yttrande antas.
3. Medborgarförslaget anses behandlat
4. Beslutet skickas ut till kommunens rektorer, kulturenheten samt
ungdoms- och fritidsenheten.
_________________
Sändlista:

Justerandes sign
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Kulturenheten
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KF § 82

Dnr 2015/79 000

Medborgarförslag, önskemål att kommunen beviljar
kommunal borgen till de byar som i egen regi genomför
anläggning av fibernät
Ärendebeskrivning
Kommunen har mottagit ett medborgarförslag med ett önskemål om att
borgen ska beviljas till byar och småorter som i egen regi genomför
anläggning av fibernät.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.
________________
Yttrande
Motiveringen som anges i förslaget är att Rättviks kommun har antagit en
digital agenda som innebär att 90 % av innevånarna ska ha tillgång till
bredband via fiber är 2020 med ”målsättningen är att skapa tillgång till ITinfrastruktur med bredbandskapacitet i områden där en utbyggnad inte
kommer till stånd på vanliga marknadsmässiga villkor, utan stimulans”.
I förslaget anges även att byar och småorter inte kommer att nås av
kommersiella satsningar, utan utbyggnaden måste delfinansieras av
landsbygdsstöd samt stora ideella satsningar. Eftersom stödet utbetalas i
slutet av projektet måste likvida medel lånas upp för att kunna genomföra
detta. För att erhålla lån kräver bankerna någon form av säkerhet. Därför är
det önskvärt att kommunen borgar för det sökta landsbygdsstödet.
Medborgarförslaget inkom i början av 2015 och sen dess har mycket hänt
avseende bredbandsutbyggnaden. Rättviks kommun har sökt och beviljats
stöd från Tillväxtverket för ortssammanbindande fibernät. Det erhållna
stödet har sedan överförts till Dala Energi AB, vilka i stor sett byggt klart det
ortssammanbidande nätet, vilket inneburit att ca 7 byar i kommunen anslutits
med fiber. Detta har gjort att betydligt flera områden i kommunen nu kan nås
av kommersiella satsningar på fiber.
När andelen intressenter i de anslutna byarna blivit tillräckligt stort, vid ca
60 % av abonnenterna, har Dala Energi AB byggt ut nätet till intresserade
abonnenter i byarna.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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KF § 82 forts.
Utbyggnaden har alltså skett utan bildande av fiberföreningar och när
andelen intresserade abonnenter blivit tillräckligt stort. Som det ser ut idag
kommer troligen den fortsatta utbyggnaden att ske på liknande sett, det vill
säga utan fiberföreningar.
Att fiberutbyggnad sker i kommunen är viktigt och kommunen har ett stort
engagemang i den utbyggnad som skett och som kommer att ske under de
närmaste åren via sitt delägande i bolaget Dala Energi AB. Kommunen bör
därför avvakta ytterligare engagemang, i form av borgen, i första hand tills
pågående projekt avslutats.
Enligt Post- och telestyrelsen var läget i kommunen avseende
fiberutbyggnaden följande i oktober 2016:
Innehar fibernät

32,8 %

I absolut närhet till fiberanslutning 1) 42,76 %
1)Måttet innebär att en redan fiberansluten fastighet finns inom ett avstånd
av högst 50 meter.
Näst uppdatering hos Post- och telestyrelsen kommer att ske i mars 2018.
Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom
kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för
gäldenären/låntagarens räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera sin
skuld. Den risk som kommunen skulle ta genom ett borgensåtagande är att
projektet inte slutförs och att bidrag därför inte betalas ut samt att
medlemmarna i föreningen/bolaget inte betalar sina andelar. Enligt
Jordbruksverket är intresset för stöd till bredband inom
landsbygdsprogrammet stort och tyvärr kommer stödet inte att räcka till alla
som söker.
Enligt kommunens finanspolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2014-0206 § 10, framgår att ”Borgen ges normalt endast till företag ingående i
kommunkoncernen”. Borgen kan inte heller lämnas för byar eller småorter,
utan förutsätter att det finns tydliga juridiska motparter, så som föreningar
eller bolag.
Mot bakgrund av ovan nämnda faktorer bör kommunen i dagsläget avstå
från att bevilja borgen för byar och småorter som i egen regi genomför
anläggning av fibernät.
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Stab- och serviceförvaltningens förslag till beslut
- Avslå medborgarförslaget om kommunal borgen till byar och
småorter som i egen regi genomför anläggning av fibernät.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande avslås
medborgarförslaget.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Carola von Walter (MP) och Joanna Stridh (C) yttrade
sig i ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
____________________
Annette Riesbeck (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avslås.
__________________
Sändlista:
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Dnr 2017/364 312

Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg vid
Genvägen
Ärendebeskrivning
Bengt Markusson, Skolgatan 16 E, Rättvik, inlämnade 2017-04-12
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Anlägga gång- och cykelväg parallellt med Genvägen mellan Backavägen
och Industrivägen på Stora industriområdet.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
__________________
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i
ärendet:
”Ett av Samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att ansvara för
planering av infrastrukturen i Rättvik. I uppdraget ingår också att utveckla
gång- och cykelvägnätet för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för
oskyddade trafikanter.
Gång- och cykelvägen fanns inte med i någon planering men samma goda
tanke som i medborgarförslaget har funnits tidigare hos förvaltningen.
Nu byggs gång- och cykelvägen, som beräknas vara helt klar under hösten
2017.”
Förvaltningens förslag till beslut
-

Anse medborgarförslaget behandlat.

Yrkande
Hans Furn (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse medborgarförslaget behandlat.
____________________
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Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C), Annette Riesbeck (C) och Lars-Erik Jonsén yttrade sig i
ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Fredrik Ollén (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget är behandlat.
___________________
Sändlista:
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Dnr 2015/381 73

Medborgarförslag angående möjlighet att bygga
äldreboende vid toppstugan
Ärendebeskrivning
Gullan Björ, Werkmästaregatan 40, Rättvik, har inlämnat 2015-07-10
rubricerade medborgarförslag, se bilaga.
Förslag
Bygga ett äldreboende vid Toppstugan där de äldre kan se Siljan och vackra
Rättvik.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-08-27
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
________________
Förvaltningens synpunkter
Stab och serviceförvaltningen konstaterar att placeringen av ett äldreboende
vid toppstugan är olämpligt bland annat eftersom det inte finns kommunalt
vatten och avlopp i närheten och därmed innebär en placering av ett
äldreboende där höga byggkostnader.
I dagsläget har kommunen inte behov av ytterligare äldreboenden.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår därmed att medborgarförslaget avslås.
Yttrande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab-och serviceförvaltningens yttrande avslås
medborgarförslaget.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
___________________
Annette Riesbeck (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget avslås.
__________________
Sändlista:
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Dnr 2016/36 75

Motion om att avskaffa LOV, Lagen om
valfrihetssystem
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Anki Dåderman och Jan Dahlquist, inlämnade
2016-01-19 rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
Vi anser att en enda positiv effekt har LOV medverkat till och det var en
ekonomisk analys och effektivisering vad avser vår egen hemtjänst, men
detta anser vi kunde har genomförts ändå, utan LOV
Efter dessa år som LOV funnits i Rättvik, finns i dagsläget bara en privat
utförare, som har ca 21-25 kunder i Rättvik.
Utifrån vad som framförts och enligt gällande regler/avtal föreslås att
Rättviks kommun beslutar att avveckla LOV.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-11
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
___________________
Yttrande
Kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C) har yttrat sig i ärendet
och påtalar bl a att när man i kommunen väljer att tillämpa LOV
konkurrensutsätter man sina egna verksamheter inom socialtjänsten och får
på så vis fler utförare inom de välfärdstjänster som omfattas av lagen.
Kommunen bär dock det yttersta ansvaret för att socialomsorg utgår mot de
individer som har ansökt och blivit beviljade detta enligt SoL. Kommunen
kan inte avsäga sig ansvaret av tillhandahållande av socialomsorg i och med
införandet av valfrihetssystem eller andra former av upphandlad verksamhet.
Syftet med att införa LOV i Rättvik har varit för att
1. Öka valfriheten för individen att själv välja den utförare som passar
de egna behoven bäst.
2. Stimulera företagande.
3. Öka kvalitéten inom verksamheten vilket blir en naturlig följd när
fler aktörer finns på marknaden.
Leksand och Rättvik har tillsammans arbetat fram kundvalsmodellen
LEKRÄTT vilken är en modell för införandet av LOV inom hemtjänsten i de
båda kommunerna. I Rättviks kommun är det endast inom hemtjänsten
mellan kl. 07:00 – 22:00 som man tillämpar LOV vilket betyder att under
_____________________________________________________________________________________
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resterande timmar på dygnet tas den kommunala larmcentralen samt
nattpatrullen i drift för att ombesörja de individer som har behov av hjälp.
Inom LOV finns i dag ett externt företag inom hemtjänsten i Rättvik.
Undertecknad kan endast utifrån statistik konstatera att det externa företaget
har ökat sin utförda tid från föregående mätning medan egenregin har
minskat. Den totala beställda tiden har dock minskat under samma
tidsperiod. Beställd tid, utförd tid och kundernas val ser ut som följer baserat
på delårsbokslutet 2016 och i jämförelse med siffrorna för samma tid 2015.
Total beställd tid 2015 ca 50 100 h.
Total beställd tid 2016 ca 48 000 h.
Minskning på ca 2 100 h.
Utförd tid 2015 i egenregi ca 44 500 h.
Utförd tid 2016 i egenregi ca 39 200 h.
Minskning på ca 5 300 h.
Utförandegrad minskat 4,9 % mellan åren till 90,4 %
Utförd tid 2015 extern regi ca 5 500 h.
Utförd tid 2016 extern regi ca 6 600 h.
Ökning på ca 1 100 h.
Utförandegrad ökat 2,8 % mellan åren till 94,8 %
Det finns inga intentioner från den politiska majoriteten att avskaffa LOV
och därmed avslås motionen.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att motionen avslås.
Anki Dåderman yrkade bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och fann att allmänna
utskottet bifallit Annette Riesbecks avslagsyrkande.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig socialdemokraterna Anki Dåderman och Jan
Dahlquist till förmån för eget yrkande.
__________________
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Yrkande
Anki Dåderman (S) och Britt-Marie Essell (S) yrkade bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Anki Dådermans (S) och Britt-Marie
Essells (S) yrkande och på allmänna utskottets förslag och fann att
kommunstyrelsen bifallit det senare.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller allmänna utskottets förslag röstar ja.
Den som bifaller Anki Dådermans (S) och Britt-Marie Essells (S) yrkande
röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med 8 ja och 5 nej.
Följande ledamöter röstade ja:
Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C), Camilla Ollas Hampus (C), Jonny
Jones (C), Joanna Stridh (C), Fredrik Ollén (M), Henrieta Vedberg (M) och
Nils Gävert (SD).
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Barbro Aastrup (S), Anki Dåderman (S), BrittMarie Essell (S), Lars-Erik Jonsén och Lars-Erik Kalles (S)
_________________
Annette Risbeck (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Anki Dåderman (S), Fredrik Ollén (M), Annette Riesbeck (C) och Lars-Erik
Kalles (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) och Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Anki Dåderman (S) och Lars-Erik Kalles (S) yrkade bifall till motionen.
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller kommunstyrelsen förslag röstar ja.
Den som bifaller Anki Dådermans (S) och Lars-Erik Kalles (S) yrkande
röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med 21 ja, 13 nej och 1 avstod.
Följande ledamöter röstade ja:
Annette Riesbeck (C), Inge Östlund (C), Fredrik Ollén (M), Rune Daniels
(C), Henrieta Vedberg (M), Jonny Jones (C), Birgitta Dahlkvist (C), Joanna
Stridh (C), Nils Gävert (SD), Per Segersteen (M), Anders Åkerlund (C),
Anders Ehrling (C), Carola von Walter (MP), Marie Henriks-Backlund (C),
Agnetha Wallander (M), Susanne Säbb Danielsson (L), Sverker Eriksson
(C), Hans Furn (C), Markus Gavatin (M), Jessica Junell (C) och Anna-Maja
Roos (C).
Följande ledamöter röstade nej:
Christer Karlsson (S), Erja Eloranta (S), Lars-Erik Jonsén (S), Anki
Dåderman (S), Lars-Erik Kalles (S), Catrin Lohed Söderman (V), BrittMarie Essell (S), Lars-Erik Liss (S), Mari Bergfeldt (S), Barbro Aastrup (S),
Inger Eriksson (S), Ylva Alm (V) och Bertil Mårshans (S).
Följande ledamot avstod från att rösta:
Stefan Halling (MP).
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås
__________________
Sändlista:
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Dnr 2017/722

Förslag till politisk och organisatorisk förändring av
valfrihetssystemet LOV
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningarna i Leksand och Rättviks kommuner initierade på
politiskt uppdrag under år 2009 ett gemensamt projekt för att undersöka
förutsättningarna för införandet av ett valfrihetssystem inom hemtjänsten.
Projektet ledde fram till en för de båda kommunerna gemensam modell för
Valfrihetssystemet LEKRÄTT. Gemensam nämnd bildades 2013-01-01 och
har haft i syfte att tillhandahålla en och samma förutsättningar inom
hemtjänsten i de båda kommunerna. I nuläget är det olika riktlinjer för
hemtjänst samt olika ersättningsnivåer i kommunerna. Styrdokumenten för
LOV har inte reviderats och utvecklats och det är svårt att ta tillvara och
arbeta vidare med önskemål från den externa hemtjänstutföraren.
Gemensam nämnd inom socialtjänstens förslag till
kommunstyrelsen
Med anledning av ovanstående föreslår nämnden respektive kommunfullmäktige i de båda kommunerna att besluta att den gemensamma
valfrihetsmodellen LEKRÄTT för Leksand och Rättvik upphör, samt att
också den Gemensamma nämnden inom socialtjänsten upphör från och med
2018-01-01.
Lagen om valfrihet (LOV) i de båda kommunerna kommer därefter att
hanteras genom respektive kommuns kommunstyrelse.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade bifall till gemensam nämnd inom socialtjänst i
Leksand-Rättviks förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Besluta att den gemensamma valfrihetsmodellen LEKRÄTT för
Leksand och Rättvik upphör från och med 2018-01-01.
2. Att den gemensamma nämnden inom socialtjänsten upphör från och
med 2018-01-01.
______________________
Annette Riesbeck (C) föredrog ärendet.
_____________________________________________________________________________________
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Yttranden
Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) och Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Deltar ej i beslut
Christer Karlsson (S), Erja Eloranta (S), Lars-Erik Jonsén (S), Anki
Dåderman (S), Lars-Erik Kalles (S), Britt-Marie Essell (S), Lars-Erik Liss
(S), Mari Bergfeldt (S), Barbro Aastrup (S), Inger Eriksson (S) och Bertil
Mårshans (S) deltar ej i ärendets beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Den gemensamma valfrihetsmodellen LEKRÄTT för Leksand och
Rättvik upphör från och med 2018-01-01
2. Den gemensamma nämnden inom socialtjänsten upphör från och med
2018-01-01.
_________________
Sändlista:
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Dnr 2017/115 009

Motion om introduktionsutbildning för politiker
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet de gröna i Rättvik inlämnade 2017-02-09 rubricerad motion. En
introduktionsutbildning för nyvalda politiker i Rättviks kommun önskas
strax efter genomfört val där det skall tas upp rutiner, processer,
arbetsordning osv. En möjlighet till självstudier önskas också under
mandatperioden.
Vid förra valet genomfördes en utbildning för förtroendevalda i början av
2015. Utbildningen som var under en dag hade följande program;
-

Grundläggande rättsregler
Kommunallag
Förvaltningslag
Arbetsordningar – reglementen för valda organ
Offentlighet – meddelarfrihet

-

Pensioner för förtroendevalda

-

Mediakontakter

-

Kommunens arbetsgivaransvar

-

Kommunens ekonomi
Finansiering
Ekonomistyrning

-

Kommunens organisation

-

Fakta om kommunen
Befolkning
Ekonomi – mål och budget

Det finns därmed redan en kurs för nyvalda politiker.
Under mandatperioden kan det finnas möjlighet att erbjuda kursen vid fler
tillfällen, detta förutsätter ett antal deltagare. Utöver det skall vi verka för att
kursmaterialet skall finnas tillgängligt som självstudiematerial.
Utöver detta så har varje partigrupp ett ansvar att förberedda och utveckla de
förtroendevalda för sina uppdrag.
Förvaltningens förslag till beslut
Stab- och serviceförvaltningen anser därmed motionen besvarad.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade i enlighet med stab- och serviceförvaltningens
förslag.
_____________________________________________________________________________________
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Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses därmed behandlad.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Carola von Walter (MP) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
____________________
Kommunchef Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Carola von Walter (MP), Joanna Stridh (C) och Lars-Erik Kalles (S) yttrade
sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carola von Walter (MP) yrkade bifall till motionen samt att gruppledarna i
den arbetsgrupp som är tillsatt i frågan ska lägga fram ett förslag till
utbildning.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Carola von Walters (MP) yrkande och
kommunstyrelsens förslag och fann att kommunfullmäktige bifallit det
senare.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är behandlad.
______________
Sändlista:
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Dnr 2017/545 009

Motion gällande busstillgänglighet
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Jan Dahlqusit har 2017-05-23 inlämnat
rubricerad motion.
Förslag
Tillgängligheten att åka ordinarie busslinje som trafikerar Falun-Mora och
Mora-Falun vid besök till lasaretten i Mora och Falun har försämrats vilket
försvårar för många pensionärer i Rättvik att åka kollektivt.
Socialdemokraterna föreslår att:
-

Kommunen tar upp frågan om trafiksituationen med Region Dalarna.

-

Kommunen driver frågan om förbättrade trafikförhållanden med
utgångspunkt från kommunens invånare.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-08
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
___________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i
ärendet:
”Linje 132 är en direktbuss mellan Falun och Mora och härstammar från det
politiskt antagna beslutet att stråktrafiken ska gå snabbt mellan länets större
orter.
Omvägen förbi Mora Lasarett skulle innebära att restiden från Rättvik till
Mora förlängs, vilket strider mot direktbussarnas syfte. Man har därför
anordnat en bytespunkt vid Norets köpcentrum där resenärer enkelt kan byta
buss och ta sig vidare till lasarettet. Alternativt byter man vid resecentrum i
Mora och slipper då stå utomhus under väntetiden. I Mora bygger man nu
dessutom om vilket innebär att busstrafiken inte längre kommer att kunna gå
in och vända vid lasarettet, istället måste man passera lasarettet och åka
längre norrut på E45 vilket skulle innebära en ännu längre omväg för linje
132.
När det gäller Falu lasarett stannar linje 132 på lasarettets baksida där det
finns gott om anslutande turer till huvudentrén. Man kan även byta buss vid
Knutpunkten eller vid Lugnet och på så vis nå huvudentrén.
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Att dra in mer landsbygdstrafik till huvudentrén i Falun är inte bra med tanke
på det stora antalet bussar som redan passerar där. Trafikmiljön är inte
optimal när stora fordon blandas med många gående och cyklister i
anslutning till entrén. Det är det dessutom dålig sikt i kurvan som finns i
anslutning till hållplatsen.
En översyn av stråktrafiken kommer att göras under den närmaste tiden,
men i nuläget kan vi nog inte förvänta oss en förändring då stråktrafikens
syfte fortfarande är att vara snabb mellan de större orterna. Det som möjligen
kan förbättras är anslutningarna, så att väntetiderna vid till exempel Noret i
Mora och Knutpunkten i Falun blir kortare. Man skulle också kunna titta på
lösningar där bussen fortsätter till lasarettet efter att ha släppt av folk vid
resecentrum då man kan behålla den snabba resan mellan centralorterna
samtidigt som lasaretten nås och servicen ökar för de som behöver det. Detta
måste i så fall förankras politiskt i Region Dalarna. Kommunen har
regelbundna diskussioner med Trafikutvecklingsavdelningen på Dalatrafik
för att förbättra trafiken. Kommunens åsikter är alltid viktiga i
planeringsarbetet.”
Förvaltningens förslag till beslut
-

Anse motionen besvarad.

Yrkande
Markus Gavatin (M) yrkar att motionen ska anses behandlad.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag samt på Markus
Gavatins (M) yrkande och finner att samhällsbyggnadsutskottet bifaller det
senare.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Anse motionen behandlad.

___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
__________________
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
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Yttranden
Hans Furn (C) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är behandlad.
___________________
Sändlista:
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Dnr 2017/516 009

Motion om att göra Rättviks kommun till en buss-zon
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Rättvik, genom Ylva Alm, har inkommit med en motion där
de föreslår att man gör Rättviks kommun till en busszon genom att ta bort
zongränserna inom kommunen.
Förvaltningens synpunkter
I tidigare ärende 2016/228 beslutade kommunfullmäktige 2017-04-27 att
avslå en liknande motion efter följande yttrande från
samhällsutvecklingsförvaltningen.
”De zoner som idag finns i länet har funnits under många år och är
ålderstigna. Zoner finns för att kunna prissätta resan och utefter zoner
baseras på så vis även intäkter. Dagens zoner bestämdes en gång i tiden
gemensamt av kommunerna, landstinget och av AB Dalatrafik.
Dalatrafik har under 2016 arbetat med ett förslag om en helt ny prisstrategi
och zonförändring för att anpassa prissättningen till dagens trafiksystem.
Detta arbete har nu lagts på is för att avvakta olika politiska beslut. Den stora
avgörande politiska frågan är skatteväxlingen. Dalatrafik har ingen möjlighet
att göra förändringar i prisbilden innan frågan om skatteväxlingen är löst för
att då kunna se hur kostnadsförändringarna slår igenom.”
De förutsättningar som gällde när den förra motionen ställdes har inte
förändrats till idag.
Förvaltningens Förslag till Beslut
Stab- och Serviceförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade i enlighet med stab- och serviceförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande avslås
motionen.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
_____________________________________________________________________________________
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
_________________
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Ylva Alm (V), Mari Bergfeldt (S), Jonny Jones (C), Britt-Marie Essell (S),
Nils Gävert (SD), Carola von Walter (MP), Lars-Erik Kalles (S), Joanna
Strid (C) och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ylva Alm (V) yrkade bifall till motionen. I detta yrkande instämde Mari
Bergfeldt (S), Britt-Marie Essell (S), Nils Gävert (SD) och Carola von
Walter (MP)
Annette Riesbeck (C) yrkade att motionen ska anses behandlad.
Jonny Jones (C) yrkade återremiss.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att
kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller Jonny Jones (C) återremissyrkande röstar ja.
Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med 20 ja och 15 nej.
Följande ledamöter röstade ja:
Annette Riesbeck (C), Inge Östlund (C), Fredrik Ollén (M), Rune Daniels
(C), Henrieta Vedberg (M), Jonny Jones (C), Birgitta Dahlkvist (C), Joanna
Stridh (C), Per Segersteen (M), Anders Åkerlund (C), Anders Ehrling (C),
Carola von Walter (MP), Marie Henriks-Backlund (C), agnetha Wallander
(M), Susanne Säbb Danielsson (L), Sverker Ericsson (C), Hans Furn (C),
Markus Gavatin (M), Jessica Junell (C) och Anna-Maja Roos (C)
Följande ledamöter röstade nej:
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Christer Karlsson (S), Erja Eloranta (S), Lars-Erik Jonsén (S), Anki
Dåderman (S), Stefan Halling (MP), Lars-Erik Kalles (S), Catrin Lohed
Söderman (V), Britt-Marie Essell (S), Nils Gävert (SD), Lars-Erik Liss (S),
Mari Bergfeldt (S), Barbro Aastrup (S), Inger Eriksson (S), Ylva Alm (V)
och Bertil Mårshans (S).
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras.
_____________________
Sändlista:
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Dnr 2017/735 11

Översyn av valdistriktsindelning 2018
Ärendebeskrivning
”Förelåg en skrivelse från kommunsekreterare Terese Renbro.
Länsstyrelsen Dalarna fastställde valdistriktsgränserna i Rättviks kommun
2005, efter förslag från valnämnden och kommunfullmäktige i Rättvik. Efter
ändringen har fem av sex valdistrikt röstberättigande som överstiger 1000
röstberättigade vilket är minimumkravet i vallagens 4 kap 17 §. Ett
valdistrikt får ligga utanför intervallet om ”särskilda skäl” föreligger vilket
kan vara det geografiska läget.
I mars 2017 uppgick antalet röstberättigade till (statistik från
valmyndigheten):
Valdistrikt

Vallokal 2014

Antal röstberättigade
mars 2017

Rättviks centrala

Kulturhuset

1600

Rättviks södra

Gärdeby bystuga

1737

Rättviks västra

Nyhedsskolan

1618

Vikarbyn

Vikarby bystuga

1529

Boda-Gärdsjö

Bodamål

1575

Ore

Samlingssalen, Orestrand 908

Efter kontakt med länsstyrelsen ligger särskilda skäl till grund för att inte
behöva ändra i de valdistrikt Rättviks kommun har idag. Det är just det
geografiska läget som gör det orimligt att ändra på nuvarande distrikt.
Förvaltningens förslag till beslut
- Nuvarande valdistriktsindelning i Rättviks kommun ska gälla även
för 2018 års val.
Valnämndens förslag till kommunfullmäktige
- Enligt förvaltningens förslag.
___________________
Kommunchef Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till valnämndens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
- Nuvarande valdistriktsindelning i Rättviks kommun ska gälla även
för 2018 års val.
___________________
Sändlista:
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Dnr 2017/786 135

Rättviks kommuns inträde i den gemensamma
språktolknämnden i Dalarna
Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från stab- och serviceförvaltningen som föredrogs av
Ulf Israelsson.
”Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet
språktolkverksamhet. Verksamheten är väl etablerad och fyller de
kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar. Borlänge kommun och
Landstinget Dalarna kom överens om att från och med 2013-03-06 samverka
genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad ”Språktolknämnden i
Dalarna”. Från och med 2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gagnef,
Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter kommun i den
gemensamma nämnden.
I nuläget har kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun lämnat
positivt besked angående deltagande i den gemensamma nämnden. MalungSälen, Vansbro och Älvdalens kommun avstår från att delta.
Ett utökat deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt
förväntas ge en högre kvalitet gällande språktolkförmedlingen.
Respektive kommuns kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om
deltagande i den gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och
Rättviks kommun inträder i nämnden den 1 januari 2018. Undantag råder för
Avesta som inträder i nämnden från 2018-01-01 men först börjar nyttja
avtalet i mars 2018.
Bakgrund
Den enskildes rätt till tolk framgår av förvaltningslagen. En stor del av
samhällstolkning har en stark koppling till myndighetsutövning, exempelvis
sjukvård, socialtjänst, domstolsförhandlingar m m. Traditionellt har i princip
all samhällstolkning skett via offentligt ägda tolkförmedlingar
Mot bakgrund av detta bedriver Borlänge kommun sedan 1970-talet en
tolkförmedling som förmedlar språktolkar. Ett viktigt skäl till att flera
kommuner önskar ingå i den gemensamma nämnden är att tolkförmedlingen
tillhandahåller tolktjänster med god kvalitet och en organisation som kan
svara mot det stora behov av tolkar som finns. Genom att ingå i den
gemensamma nämnden krävs ingen upphandling av tolktjänster. För
tolkförmedlingen innebär utökningen av antalet medlemmar större möjlighet
att bibehålla en kvalitativt god nivå på tolkverksamheten, vilket gagnar den
gemensamma nämndens medlemmars behov av tolkar.
Borlänge kommuns tolkförmedling har idag åtta anställda samt ca 370 tolkar
på ett 70-tal språk. Tolkarna är uppdragstagare. Under 2016 förmedlades ca
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

37

1(4)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-16

Kommunfullmäktige

KF § 91 forts.
77 500 uppdrag och omslutningen var 44,2 mnkr. Tolkförmedlingen arbetar
efter självkostnadsprincipen enligt gällande lagstiftning, Kommunallagen
kap 8. Tolkförmedlingen är miljö - och kvalitetscertifierad enligt FR2000.
I den gemensamma nämndens reglemente föreslås Borlänge kommun och
Landstinget Dalarna ha två ordinarie ledamöter vardera samt växelvis med
två års intervall inneha ordförande och vice ordförande posterna och övriga
medlemmar en ordinarie ledamot vardera. Skälen till detta är att Landstinget
Dalarna har över 70 % av utförda tolkuppdrag samt att Borlänge kommun är
utförare av verksamheten.
Borlänge kommuns tolkförmedling arrangerar kostnadsfria föreläsningar om
hur man talar genom tolk för medlemmarnas tolkanvändare.
Ekonomiska konsekvenser
Samverkansavtalet reglerar de ekonomiska förehavandena.
Tolkförmedlingens totala omslutning beräknas till närmare 39 mnkr per år.
Merparten av kostnaderna avser tolkuppdragen. Principen är den att för de
tolkuppdrag som utförs faktureras hela kostnaden direkt den beställande
enheten. I den kostnaden ingår tolkens arvode, resekostnader samt andra
kostnader som kan tillkomma och som är direkt kopplade till tolkuppdraget.
Exempel på detta är övernattning i samband med tolkuppdraget.
De kostnader som fördelas mellan nämndens medlemmar är kostnaderna för
tolkförmedlingsverksamheten. I den kostnaden ingår löner och sociala
avgifter för sex heltidstjänster, vikarier, lokaler, kontorsmaterial, IT,
utbildningskostnader för tolkar och tolkförmedlare samt en post för
oförutsedda kostnader. Den totala kostnaden för ett år beräknas till 5,6 mnkr.
Fördelningen av dessa kostnader baseras på andelen uppdrag för respektive
part.
Fördelningsnyckel framgår i samverkansavtalet.”
Förvaltningens förslag till beslut
1. Rättviks kommun inträder i Språktolknämnden i Dalarna.
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget
Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun,
Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika
kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun,
Smedjebackens kommun samt Säters kommun.
3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
4. Samverkansavtal mellan medlemmarna godkänns.
5. Föreliggande budget för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
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6. Ikraftträdande av den gemensamma nämnden sker fr. o m 2018-0101.
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner
fattar likalydande beslut.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Enligt förvaltningens förslag till beslut.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till allmänna utskottets beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
____________________
Kommunchef Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rättviks kommun inträder i Språktolknämnden i Dalarna.
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget
Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun,
Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika
kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun,
Smedjebackens kommun samt Säters kommun.
3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
4. Samverkansavtal mellan medlemmarna godkänns.
5. Föreliggande budget för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
6. Ikraftträdande av den gemensamma nämnden sker fr. o m 2018-0101.
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7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner
fattar likalydande beslut.
________________
Sändlista: SID
U Israelsson
A Riesbeck
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Dnr 2017/747 04

Delårsrapport 2017-07-31
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ann Lissåker föredrog Rättviks kommun delårsbokslut per den
31 juli 2017 på kommun- och koncernnivå.
Yrkanden
Ordföranden Jonny Jones (C) yrkade att delårsbokslutet fastställs och
överlämnas till revisorerna för upprättande av revisionsberättelse.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Delårsbokslut per 31 juli 2017 fastställs och överlämnas till
kommunfullmäktige för godkännande.
2. Delårsbokslut per 31 juli 2017 överlämnas till revisorerna för
upprättande av revisionsberättelse.
___________________
Ekonomichef Ann Lissåker föredrog ärendet.
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Britt-Marie Essell (S), Joanna Stridh (C) och Fredrik
Ollén (M) yttrade sig i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt finansutskottets förslag
_____________________
Ekonomichef Ann Lissåker föredrog ärendet.
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Olle Nordkvist (S) revisor, Britt-Marie Essell (S),
Jonny Jones (C) och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsbokslut per 31/7 2017 godkänns.
2. Delårsbokslut och revisionsberättelse läggs till handlingarna.
____________________
Sändlista:

A Lissåker, U Israelsson
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Dnr 2017/712 04

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för
stiftelsen M/S Gustaf Wasa
Ärendebeskrivning
Förelåg Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsredovisning för räkenskapsåret
2016.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsredovisning för räkenskapsåret 2016
läggs till handlingarna.
__________________
Anna-Maja Roos (C) föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsredovisning för räkenskapsåret 2016
läggs till handlingarna.
__________________
Sändlista:

M/S Gustaf Wasa
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Dnr 2017/772 04

Skattesats 2018
Ärendebeskrivning
Ann Lissåker, ekonomichef, föredrog ärendet.
Den kommunala skattesatsen skall fastställas årligen.
Skattesatsen för 2017 var 22:29 per skattekrona.
Den 22 augusti 2017 tog fullmäktige i § 49 beslut om skatteväxling med
landstinget avseende delar av kollektivtrafiken. Länets samtliga kommuner
och landstinget har tagit likalydande beslut. Den föreslagna nivån på
skatteväxlingen är 47 öre.
Det slutliga beslutet om skatteväxling tas av regeringen efter ansökan från
kommunerna och landstinget i länet. Ansökan om skatteväxling är inskickad
till regeringen och beslut väntas senare under hösten/vintern.
I avvaktan på regeringens beslut bör kommunens skattesats fastställas till det
mest troliga utfallet av ansökan, vilket är att skatteväxlingen kommer att
genomföras. Om det skulle bli avslag på ansökan så behöver ett nytt beslut
om skattesatsen tas av fullmäktige innan november månads utgång.
Förvaltningens förslag till beslut
Skattesatsen för 2018 fastställs till 21:82 skattekrona.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Skattesatsen för 2018 fastställs till 21:82 skattekrona.
__________________
Ulf Israelsson informerade under sammanträdet om en alternativ skrivning
då beslutet avseende skatteväxling mellan Dalarnas kommuner och
Landstinget Dalarna ännu inte vunnit laga kraft.
Yttranden
Britt-Marie Essell (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till Ulf Israelssons information och förslag till
beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på finansutskottets förslag samt på Jonny
Jones (C) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit Jonny Jones (C)
yrkande.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fastställa skattesats för 2018 till 22,29 procent (%)
2. Fastställa att skattesatsen för 2018 sänks med 0,47 procentenheter till
21,82 procent (%) under förutsättningen att besluten avseende
skatteväxlingen mellan Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna
vinner laga kraft.
___________________
Annette Riesbeck (C) föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa skattesats för 2018 till 22,29 procent (%)
2. Fastställa att skattesatsen för 2018 sänks med 0,47 procentenheter till
21,82 procent (%) under förutsättningen att besluten avseende
skatteväxlingen mellan Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna
vinner laga kraft.
__________________
Sändlista:
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Dnr 2017/812

Vision 2030
Ärendebeskrivning
Annette Riesbeck (C) föredrog förslag till Vision 2030.
”Rättvik, där tradition möter framtid!
Rättvik är en tillväxtkommun som genom att vara ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbar tar ansvar för kommande generationer.
I Rättvik finns attraktiva och varierande boendemiljöer i hela kommunen. En
väl fungerande samhällsservice, unik natur och ett rikt kultur- och
fritidsutbud bidrar till att våra invånare och besökare upplever en god
livskvalitet.
Vi bemöter alla människor på ett kompetent och respektfullt sätt och våra
medborgare, unga som gamla, känner sig delaktiga.
Rättviks näringsliv präglas av god tillväxt, entreprenörsanda och
småskalighet. Företagen känner tillit till kommunens verksamheter och de
upplever vårt samarbete som mycket gott.
Kommunen utvecklas i en positiv riktning eftersom vi har modet att
ifrågasätta och pröva nytt. Vårt trygga samhälle är inkluderande och för oss
som bor här är mångfald och jämlikhet en självklarhet. Vi känner stolthet
över vår bygd och alla bidrar utifrån sin förmåga och sitt engagemang.
Vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar på resultat.”
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att Vision 2030 antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta Vision 2030.
___________________
Annette Riesbeck (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Vision 2030 antas.
__________________
_____________________________________________________________________________________
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Kommunövergripande mål 2018-2020 och strategiska
mål 2018
Ärendebeskrivning
Annette Riesbeck (C) föredrog ärendet och redogjorde för förslaget på
kommunövergripande mål för perioden 2018-2020 och de strategiska målen
för 2018.

”Kommunövergripande mål 2018-2020
Ekonomi och effektivitet
Vi har en god ekonomi som skapar utrymme och säkerställer kommande
investeringar och framtidssatsningar. Vi arbetar effektivt och
kostnadsmedvetet i hela organisationen och vi har väl avvägda avgifter.
Soliditeten ska öka för att långsiktigt nå 50 mkr i eget kapital.
kommunens resultat motsvarar 3 procentenheter av skatteintäkterna.
Låneskulden inom kommunkoncernen har inte ökat.
Vår trygga befolkning
Valfrihet, självbestämmande och människors lika värde kännetecknar
möjligheternas Rättvik. Antalet invånare har fortsatt att öka bland annat
genom en stor inflyttning samt att Rättviksungdomarna i större
utsträckning väljer att bo kvar eller flytta tillbaka till kommunen.
Ålderssammansättningen har förändrats genom att antalet ungdomar och
unga familjer har ökat. För att möta det ökade behovet av kompetenta
medarbetare både inom kommunen och i näringslivet tillhandahåller vi
praktik- och lärlingsplatser till unga och nyanlända. Med hjälp av vår
integrationssamordnare har vi tillsammans med det övriga samhället
också förbättrat integrationen på alla plan. Folkhälsoarbetet ger ett gott
resultat och allt fler människor förblir friska både fysiskt och psykiskt.
Ett väl utbyggt mobil- och bredbandsnät för hushåll och företag skapar
trygghet och möjliggör för e-tjänster och distansarbete
Barnomsorg och skolverksamhet
All vår skolverksamhet utvecklas kontinuerligt för ett livslångt lärande.
Vi erbjuder moderna och trygga skolmiljöer i hela kommunen och i takt
med att byarna utvecklas ökar också antalet elever på våra byskolor.
Kvalitén upplevs som hög på förskolan, fritidshemmet, grundskolan,
gymnasieskolan och på särskolan. All undervisning och alla lärmiljöer är
anpassade utifrån elevernas olika förutsättningar och rätten till en trygg
och likvärdig utbildning. Vi fortsätter att prioritera mindre barn- och
elevgrupper både inom barnomsorg och skola. Barnomsorg ska finnas
vid varje låg- och mellanstadieskola och vårt utbud präglas av flexibilitet
_____________________________________________________________________________________
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och mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. Våra
särskolor är integrerade i grund- och gymnasieskolan samt anpassade till
varje elevs förutsättningar. Elevhälsan har bred kompetens som möter
alla elever och jobbar förebyggande och hälsofrämjande. Musikskolan
vårdar Rättviks tradition av sång och musik och ger barn och ungdomar
möjlighet att uppleva musikglädje. Barn och ungdomar trivs i Rättvik
och upplever att de har inflytande.
Vård, omsorg och omtanke
Vi har en bra vård och omsorg med stor valfrihet vad gäller
boendeformer, aktiviteter och hemtjänst. Våra äldre samt personer med
funktionsnedsättning upplever sin vardag som positiv där det sociala
innehållet genomsyrar tillvaron. Vi har ökat fokus på rehabilitering och
förebyggande insatser utifrån ett hälsofrämjande och hållbart
förhållningssätt. Förutsättningarna för äldre att bo kvar i sitt hem är goda
och anhörigstödet upplevs som gott. Den digitala välfärdsteknologin
utvecklas kontinuerligt och bidrar till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet
eller självständighet. Nattkamera erbjuds de som endast behöver natttillsyn. Barnens bästa står alltid i fokus och därför har skolan och
socialtjänsten utökat sitt samarbete och de förebyggande insatserna.
Arbetsmarknad, näringsliv
Företagarna upplever ett gott samarbete med kommunen och konceptet
”Tillväxt & Tillsyn” genomsyrar all kommunal verksamhet. Vi stödjer
det etablerade näringslivet som till stor del består av små- och medelstora
företag och arbetar aktivt med nyetableringar. Rättvik är en känd
turistdestination och besöksnäringen är viktig för vår kommuns
utveckling och därför fortsätter vi att möjliggöra satsningar inom
evenemang och besöksnäring. Genomfartsvägen (riksväg 70) är av stor
betydelse för att marknadsföra/informera både genomresande, besökare
och invånare. Ett gemensamt arbete har resulterat i ett estetiskt tilltalande
skyltprogram med ett regelverk som efterlevs och gör Rättvik ännu
vackrare. Kommunen skapar goda förutsättningar för hållbarhet i
näringslivet. De gröna näringarna fortsätter att utvecklas i en positiv
riktning och efterfrågan på lokalproducerade livsmedel ökar.
Boende, samhällsplanering och infrastruktur
Rättvik är en attraktiv ort både för våra invånare och besökare. Ett
”Vackert Rättvik” gör att vi bibehållit vår starka ställning som besöksort
och vi har i samarbete med bland annat föreningarna utvecklat
utemiljöerna i våra kringliggande byar. I takt med att invånarantalet
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stiger, ökar också behovet av nya bostäder av olika karaktär i hela
kommunen. Vi bygger lägenheter i egen regi men samarbetar också
aktivt med externa intressenter. Vi erbjuder tomter för bostadsbyggande i
attraktiva lägen och Persborgsområdet har färdigställts för
bostadsbyggande. Vi erbjuder mark och lokaler som täcker näringslivets
behov och tillsammans med Trafikverket har vi löst frågan om en säker
utfart från Vidablicksvägen till riksväg 69. Vi har en framsynt
samhällsplanering där hållbarhetsaspekterna vägs in. Det öppna
landskapet utökas med hjälp av ”Återtaget” och fler betande djur. Vi
bevakar invånarnas intressen och möter olika människors behov bland
annat på biblioteken som är en central resurs och bidrar till bildning,
ökad läskompetens, digital delaktighet och integration. Fysisk aktivitet
och trevlig samvaro är viktigt och möjliggörs av att en skate-och
aktivitetspark vid Helsingland färdigställts samt ett utegym. Mötesplatser
och ”hängställen” för alla åldrar finns på flera ställen runt om i
kommunen. Möjligheterna att arbetspendla inom regionen är goda och vi
har dessutom täta tågförbindelser till Arlanda och Stockholm
Tillgänglighet och skydd
Invånarna upplever sig bo i en säker och trygg kommun både i samhället,
i skolan, på arbetsplatsen och i det egna hemmet. Utsattheten för brott,
olyckor, bränder och samhällskriser är låg och man känner tillit till
samhällets olika funktioner. Om någon utsätts för fysiskt eller psykiskt
våld finns stöd och hjälp att tillgå.
Demokrati och delaktighet
Kommunens information håller hög kvalitet och alla kan ta del av den.
Kommunens mål och visioner är väl kända och invånarna känner tillit till
våra politiker och tjänstemän. Invånarna känner sig delaktiga i såväl
samhällets utveckling som i den demokratiska processen. Vi arbetar efter
vår ungdomspolitiska strategi och de unga känner att tillvaron är
meningsfull, att de blir sedda och att deras åsikter tas på allvar.
Kultur och fritid
Alla invånare och besökare ska kunna ta del av det stora utbudet av
kultur samt fritids- och ungdomsaktiviteter som finns att tillgå både i
centrala Rättvik och i byarna. Det är därför av högsta vikt att
tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning ökar succesivt.
Dalhallas breda programutbud samt det differentierade kulturutbudet i
Kulturhuset och i kommunen i stort, är av stor betydelse för vår
utveckling och attraktionskraft. Kulturen efterfrågar, stimulerar, tar till
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vara och uppmärksammar barn- och ungdomars kreativitet, engagemang,
skapandeförmåga och kritiska tänkande. Många vistas i vår vackra natur.
De uppmärkta lederna inbjuder till naturturism där vandring, cykling och
ridning är uppskattade aktiviteter.
Miljö och hållbarhet
Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva
i. Vårt intensiva hållbarhetsarbete fortgår och för våra anställda är det en
självklarhet att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genomsyrar
vår verksamhet. Vi uppmuntrar till ett klimatsmart, energisnålt och
miljövänligare levnadssätt. Det öppna kulturlandskapet, som är en viktig
resurs för livsmedelsproduktionen men också för besöksnäringen, har
utökats. Vi strävar efter att de råvaror som vi använder i de kommunala
köken kommer från egen produktion eller från närområdet. Vi
uppmuntrar och stödjer vindkraftsetableringar.
Attraktiv arbetsgivare
Rättviks kommun upplevs som en spännande och attraktiv arbetsgivare
där vi tillämpar ett utvecklat chefs- och ledarskap för att uppnå ett tydligt
ledarskap. Vi strävar efter en god psykosocial arbetsmiljö där antal
medarbetare direkt underställda en chef maximalt är 30 stycken. Vi
strävar också efter jämställda löner och att möta medarbetarnas önskemål
och behov i en flexibel organisation. Vi uppmuntrar till dialog och
medarbetarskap och i kontakten med kommunens invånare är ett positivt
bemötande en självklarhet. Vi eftersträvar också ett gott samarbete med
andra kommuner och är öppna för nya arbetsformer. I händelse av kris
har vi god beredskap både internt i kommunen och gentemot vår
invånare.”

”Strategiska mål 2018
Ekonomi och effektivitet
- vi har ett positivt ekonomiskt resultat
- soliditeten motsvarar 20 mkr i eget kapital
- ekonomiska avvikelser har analyserats och eventuella åtgärder
vidtagits
Vår trygga befolkning
- vi har antagit en handlingsplan för integration
- vi erbjuder lika många e-tjänster som rikssnittet bland landets
kommuner

Justerandes sign

49

Utdragsbestyrkande

4(10)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-16

Kommunfullmäktige

KF § 96 forts.
Barnomsorg och skolverksamhet
- vi har öppnat en förskola i Söderås
- vi erbjuder förskoleplats inom 3 månader
- alla elever i grundskolan och på gymnasiet är godkända i de
nationella proven i alla ämnen
- elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet
- elever som går ut grundskolan har ett genomsnittligt meritvärde över
230
- vi har minskat antalet lärarlösa och inställda lektioner
- Stiernhööksgymnasiet är en attraktiv skola där minst 60 % av
eleverna från Rättvik studerar
- det går minst 500 elever på Stiernhööksgymnasiet
- Stiernhööksgymnasiet har utökat samarbete med Vuxenutbildningen
inom uppdragsutbildningar
- minst 70 % av Stiernhööksgymnasiets elever i årskurs 3 driver UFföretag
Vård, omsorg och omtanke
- vi har startat upp ”Familjens hus” tillsammans med Landstinget
- våra familjebehandlare har ökat stödet till föräldrar och barn vilket
har lett till att antalet externt placerade barn har minskat
- andelen personer som är nöjda med sitt särskilda boende har ökat
- andelen kunder som är nöjda med sin hemtjänst både inom
kommunal och privat verksamhet har ökat
- antalet brukare som är nöjda med kvalitén på sin LSS grupp- och
servicebostad har ökat
- vi har en ändrad måltidsordning på samtliga särskilda boenden
- bemötandet på våra särskilda boenden och inom hemtjänsten har
förbättrats
- andelen personer som är nöjda med anhörigstödet har förbättrats
Arbetsmarknad, näringsliv
- vi ligger inom plats 40:e i Svenskt Näringslivs
företagsklimatsranking
- vårt näringslivsarbete har resulterat i ett ökat antal gästnätter i
kommunen
Boende, samhällsplanering och infrastruktur
- vi marknadsför aktivt våra exploateringsområden
- vi har utvecklat biblioteksfilialerna i Boda och Furudal till
mötesplatser
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-

antalet mötesplatser och ”hängställen” för ungdomar har utökats i
hela kommunen
det har skapats minst 30 nya bostäder
industrimark har färdigställts och marknadsförts
vår Översiktsplan (inklusive LIS-områden) är färdigställd
arbetet med att planlägga Sjöbodarna intill båthamnen i Rättvik är
färdigt
vi har utrett möjligheten att upphäva strandskyddet vid mindre
vattendrag
vi har en bra pendlingstrafik till och från Rättvik
vi har färdigställt gång- och cykelvägen till Gärdsjö

Tillgänglighet och skydd
- sex stycken nya hjärtstartare har placerats ut i kommunen
- antalet fallolyckor har minskat med 10 %
Demokrati och delaktighet
- vi har reviderat den grafiska profilen samt antagit en
kommunikationsplan
- invånarna upplever att möjligheten till insyn och inflytande ökar
- vi erbjuder fler feriejobb till gymnasieungdomar under 18 år
Kultur och fritid
Miljö och hållbarhet
- vi har ökat andelen miljömärkta produkter i våra verksamheter
- vi har antagit en reviderad miljöpolicy
- antalet ekologiska livsmedel i våra kök har ökat till 30 %
- andelen biologiska städmaterial har ökat
- vi har minska användningen av fossila bränslen med 20 %
Attraktiv arbetsgivare
- vi har en strategi för den framtida personalförsörjningen på samtliga
förvaltningar
- vi har minskad sjukfrånvaro i kommunen med minst 0,5 %
- vi har ett aktivt arbete mot kränkande behandling och mobbing på
våra arbetsplatser
- en modell för valfri sysselsättningsgrad är framtagen
- vi säkerställer kompetensförsörjningen genom att skapa fler ”enkla
jobb”
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Deltar ej i beslutet
Socialdemokraterna Jan Dahlquist och Anki Dåderman meddelade att de inte
deltar i ärendets handläggning och beslut.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att de kommunövergripande målen 2018-2020
och de strategiska målen för 2018 skall antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anta de kommunövergripande målen 2018-2020.
2. Anta de strategiska målen 2018.
____________________
Till dagens sammanträde, vid sittande bord, lämnade Socialdemokraterna in
deras förslag till kommunövergripande mål 2018-2020 samt strategiska mål
2018. Jan Dahlquist (S) föredrog förslagen.
Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Joanna Stridh (C), Jonny Jones (C), Annette Riesbeck
(C) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jan Dahlquist (S) yrkade att socialdemokraternas förslag till
kommunövergripande mål 2018-2020 och strategiska mål 2018 antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på finansutskottets förslag och Jan Dahlquist
(S) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit finansutskottets förslag.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller finansutskottets förslag röstar ja.
Den som bifaller Jan Dahlquist (S) yrkande röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med sju (7) ja och sex (6) nej.
Följande ledamöter röstade ja:
Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C), Susanne Säbb Danielsson (L), Jonny
Jones (C), Joanna Stridh (C), Fredrik Ollén (M) och Per Segersteen (M).
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Följande ledamöter röstade nej:
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén
(S), Lars-Erik Kalles (S) och Nils Gävert (SD).
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt finansutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt finansutskottets förslag
Reservation
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén
(S), Lars-Erik Kalles (S) och Nils Gävert (SD) reserverade sig mot beslutet.
____________________
Annette Riesbeck (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Anki Dåderman (S), Lars-Erik Kalles (S), Stefan Halling (MP), Joanna
Stridh (C), Mari Bergfeldt (S), Britt-Marie Essell (S), Erja Eloranta (S) och
Lena Johanson (KD) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Lena Johansson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag men med
tilläggen att:


I de kommunövergripande målen under kultur och fritid ska även
Folkmusikens Hus vara delaktig i ett brett programutbud.



I de strategiska målen under kultur och fritid ska:
1. Antalet medlemmar i åldern 7-20 år i bidragsberättigade
föreningar/organisationer uppgå till 2 000 stycken.
2. Naturmuseet i kulturhuset har utvecklats
3. Jarlområdet är färdigställt för att möjliggöra för en utökad
vintersäsong.

Stefan Halling (MP) yrkade att i de strategiska målen under miljö och
hållbarhet ska antalet ekologiska livsmedel i våra kök ha ökat till 45%.
Anki Dåderman (S) och Erja Eloranta (S) yrkade bifall till
socialdemokraternas förslag till kommunövergripande mål 2018-2020 och
strategiska mål 2018 men med ändringen att i de strategiska målen under
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attraktiv arbetsgivare ska det stå ”vi har en ökad frisknärvaro” istället för ”vi
har en minskad sjukfrånvaro i kommunen med minst 0,5%”. Anki Dåderman
(S) och Erja Eloranta (S) yrkade även att det under de strategiska målen
under attraktiv arbetsgivare ska stå ”en handlingsplan för ökad sysselsättning
är framtagen” istället för ”en modell för valfri sysselsättningsgrad är
framtagen”.
Mari Bergfeldt (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till
kommunövergripande mål 2018-2020 och strategiska mål 2018 med tillägget
enligt Stefan Hallings (MP) yrkande.
Ajournering begärdes klockan 22:15
Mötet återupptogs klockan 22:35
Proposition
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande, Anki
Dådermans (S) yrkande och Stefan Hallings (MP) yrkande och fann att
kommunfullmäktige bifallit Annette Riesbecks (C) yrkande.
Votering begärdes.
Ordförande meddelade att det är Annette Riesbecks (C) yrkande som ska
vara huvudförslag.
Proposition
För att utse motförslag till huvudförslaget ställde ordförande proposition på
Stefan Hallings (MP) yrkande och Anki Dådermans (S) yrkande och fann att
kommunfullmäktige bifallit det senare.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller Annette Riesbecks (C) yrkande röstar ja.
Den som bifaller Anki Dådermans yrkande röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med 20 ja, 15 nej och 1 avstod från att rösta.
Följande ledamöter röstade ja:
Annette Riesbeck (C), Inge Östlund (C), Fredrik Ollén (M), Rune Daniels
(C), Henrieta Vedberg (M), Jonny Jones (C), Birgitta Dahlkvist (C), Joanna
Stridh (C), Per Segersteen (M), Anders Åkerlund (C), Anders Ehrling (C),
Marie Henriks-backlund (C), Agnetha Wallander (M), Susanne Säbb
Danielsson (L), Sverker Eriksson (C), Hans Furn (C), Lena Johansson (KD),
Markus Gavatin (M), Jessica Junell (C) och Anna-Maja Roos (C).
Följande ledamöter röstade nej:
Christer Karlsson (S), Erja Eloranta (S), Lars-Erik Jonsén (S), Anki
Dåderman (S), Lars-Erik Kalles, Catrin Lohed Söderman (V), Britt-Marie
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Essell (S), Nils Gävert (SD), Lars-Erik Liss (S), Mari Bergfeldt (S), Carola
von Walter (MP), Barbro Aastrup (S), Inger Eriksson (S), Ylva Alm (V) och
Bertil Mårshans (S).
Följande ledamot avstod från att rösta:
Stefan Halling (MP).
Kommunfullmäktige har därmed bifallit Annette Riesbecks (C) yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
- Anta de kommunövergripande målen 2018-2020 och strategiska
målen för 2018 enligt bilaga.
Reservation
Christer Karlsson (S), Erja Eloranta (S), Lars-Erik Jonsén (S), Anki
Dåderman (S), Stefan Halling (MP), Lars-Erik Kalles (S), Britt-Marie Essell
(S), Nils Gävert (SD), Lars-Erik Liss (S), Mari Bergfeldt (S), Carola von
Walter (MP), Barbro Aastrup (S), Inger Eriksson (S) och Bertil Mårshans (S)
_________________
Sändlista:
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KF § 97

Dnr 2017/774 04

Förvaltningsramar 2018-2020
Ärendebeskrivning
Jonny Jones (C) och Ann Lissåker, ekonomichef, föredrog ärendet.

Deltar ej i beslutet
Socialdemokraterna Jan Dahlquist och Anki Dåderman meddelade att de inte
deltar i ärendets handläggning och beslut.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade att fastställa ovanstående förvaltningsramar för
2018-2020.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fastställa förvaltningsramar 2018-2020 enligt ovanstående.
___________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C) och Jan Dahlquist (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till finansutskottets förslag.
_____________________________________________________________________________________
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Jan Dahlquist (S) yrkade bifall till finansutskottets förslag men med tillägget
att reserven ska reserveras till förmån för socialdemokraternas förslag på
ramar och mål.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på finansutskottets förslag och Jan Dahlquist
(S) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit finansutskottet förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt finansutskottets förslag
__________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag men med
ändringen att socialförvaltningens ram ökar till 287 300 000 SEK. I detta
yrkande instämde Anki Dåderman (S).
Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Jonny
Jones (C) yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt det
senare.
Kommunfullmäktiges beslut
- Förvaltningsramar för 2018-2020 fastställs enligt bilaga.
__________________
Sändlista:
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Dnr 2017/773 04

Resultatbudget 2018-2020
Ärendebeskrivning
Jonny Jones (C) och Ann Lissåker, ekonomichef, föredrog ärendet.

Deltog ej i beslutet
Socialdemokraterna Jan Dahlquist och Anki Dåderman meddelade att de inte
deltar i ärendets handläggning och beslut.
Yrkande
Jonny Jones (C) att ovanstående resultatbudget för 2018-2020 fastställs.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fastställa resultatbudget 2018-2020 enligt ovanstående.
___________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till finansutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt finansutskottets förslag
___________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag men med
ändringen att resultatbudgeten sänks med 2 000 000 SEK med anledning av
de förändrade förvaltningsramarna.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Jonny
Jones (C) yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt det
senare.
Kommunfullmäktiges beslut
- Resultatbudgeten för 2018-2020 antas enligt bilaga.
__________________
Sändlista:
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Dnr 2017/789

Investeringsbudget 2018-2020
Ärendebeskrivning
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Investeringsbudget (Tkr)

2018

2019

2020

Inventarieinvesteringar
Infrastrukturinvesteringar
Investeringar i byggnader
Mark och anläggningar

11 000
6 000
500
1 000

7 000
5 000
14 000
1 000

7 000
5 000
500
1 000

Totalt

18 500

27 000

13 500

Kommunfullmäktige beslutar om ramanslag enligt ovan och finansutskottet
kommer därefter att dela upp ramanslagen på olika projekt.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade att fastställa ovanstående investeringsbudget 20182020.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fastställa investeringsbudget 2018-2020 enligt ovanstående.
___________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till finansutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt finansutskottets förslag
__________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa investeringsbudget enligt följande:
Investeringsbudget (Tkr)

2018

2019

2020

Inventarieinvesteringar
Infrastrukturinvesteringar
Investeringar i byggnader
Mark och anläggningar

11 000
6 000
500
1 000

7 000
5 000
14 000
1 000

7 000
5 000
500
1 000

Totalt
__________________

18 500

27 000

13 500

Sändlista:
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Dnr 2017/740 045

Borgensavgift
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Ann Lissåker föredrog ärendet där borgensavgiften för de
kommunala bolagen på beviljat borgenstak idag är 0,4 %.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslår att borgensavgiften för de kommunala bolagen för 2018 skall vara
0,4 % på beviljat borgenstak.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Borgensavgiften för de kommunala bolagen för 2018 ska vara 0,4 %
på beviljat borgenstak.
_________________
Ekonomichef Ann Lissåker föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt finansutskottets förslag
_________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Borgensavgiften för de kommunala bolagen för 2018 ska vara 0,4%
på beviljat borgenstak.
___________________
Sändlista:

U Israelsson
A Riesbeck
J Jones
A Lissåker
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Dnr 2017/741 045

Borgenstak 2018 – kommunala bolag
Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut skall borgenstaket för de kommunala bolagen årligen
behandlas i samband med behandlingen av den kommunala budgeten.
Tidigare beslut: Kf §116 161220
Rättviks kommun Kommunhus AB

82 mnkr

Rättviks Fastigheter AB

591 mnkr

Rättviks Teknik AB

300 mnkr
Summa

973 mnkr

Per 2015 uppgick kommunens limit för borgen till 263 mnkr. Under 2016
borgade kommunen för nya lån till ett värde av 74 mnkr. Under 2017 har
kommunen borgat för ytterligare 45 mnkr. Av kommunens limit återstår nu
147 mnkr. Taket för kommunens borgen är beräknad på en förhöjd nivå. Om
kommunens limit beräknas med utgångs-punkt från den generella nivån
skulle limiten var 54 mnkr lägre, det vill säga 93 mnkr.
Förslaget nedan innebär att ytterligare 20 mnkr tas i anspråk. Efter detta
återstår alltså 127 mnkr av limiten, beräknad på den förhöjda nivån.
Efter diskussion med VD Björn Evbjer i Rättviks kommun Kommunhus AB,
Rättviks Fastigheter AB och VD Henrik Valgma i Rättviks Teknik AB,
föreslås att Rättviks kommun ingår borgen för respektive bolag enligt nedan
fr.o.m. 1 januari 2018. Beslutet innebär en utökning med 20 mnkr från och
med den 1 januari 2018.
Rättviks kommun Kommunhus AB

82 mnkr

Rättviks Fastigheter AB

591 mnkr

Rättviks Teknik AB

___________320 mnkr
Summa

993 mnkr

Beslutet för respektive bolag föreslås då bli att Rättviks Kommun, från och
med 2018, såsom för egen skuld ingår borgen för:


Rättviks kommun Kommunhus AB:s låneförpliktelser till ett högsta
lånebelopp om 82 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.



Rättviks Fastigheter AB:s låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp
om 591 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
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högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.


Rättviks Teknik AB:s låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om
320 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.

Det totala borgenstaket 2018 för de kommunala bolagen blir därmed 993
mnkr.
Under hösten 2017 påbörjas fissionen av Rättviks Teknik AB i två bolag.
Fissionen kan innebära att lån överförs till ett nytt bolag. I samband med
detta kan fullmäktige behöva ta nya beslut rörande borgen för lån till
Rättviks Teknik AB och för lån till det nybildade bolaget. I dagsläget är det
okänt vilka lånevolymer det kommer att röra sig om.
Yrkanden
Ordföranden Jonny Jones (C) yrkade bifall till ekonomienhetens förslag att
det totala borgenstaket ökar med 20 mnkr till 993 mnkr enligt ovanstående.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rättviks kommun, från och med 2018, såsom för egen skuld ingår
borgen för Rättviks kommun kommunhus AB:s låneförpliktelser
till ett högsta lånebelopp om 82 mnkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
2. Rättviks kommun, från och med 2018, såsom för egen skuld ingår
borgen för Rättviks fastigheter AB:s låneförpliktelser till ett högsta
lånebelopp om 591 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
3. Rättviks kommun, från och med 2018, såsom för egen skuld ingår
borgen för Rättviks tekniks AB:s låneförpliktelser till ett högsta
lånebelopp om 320 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
___________________
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Ekonomichef Ann Lissåker föredrog ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till finansutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt finansutskottets förslag
_________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rättviks kommun, från och med 2018, såsom för egen skuld ingår
borgen för Rättviks kommun kommunhus AB:s låneförpliktelser
till ett högsta lånebelopp om 82 mnkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
2. Rättviks kommun, från och med 2018, såsom för egen skuld ingår
borgen för Rättviks fastigheter AB:s låneförpliktelser till ett högsta
lånebelopp om 591 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
3. Rättviks kommun, från och med 2018, såsom för egen skuld ingår
borgen för Rättviks tekniks AB:s låneförpliktelser till ett högsta
lånebelopp om 320 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
_____________________
Sändlista:

Justerandes sign

65

U Israelsson
A Riesbeck
J Jones
A Lissåker

Utdragsbestyrkande

3(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-16
Kommunfullmäktige

KF § 102

Dnr 2017/763

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 2017-09-15
- Ärendet bordläggs till kommunfullmäktigesammanträdet 2017-1116.
___________________
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs till kommunfullmäktigesammanträdet 2017-1214.
___________________
Sändlista:

KF
N Gävert
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Dnr 2017/765

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 2017-1116.
___________________
Kommunfullmäktiges beslut
- Utse Jan-Erik Westlund som ny ersättare i kommunstyrelsen efter
Tin Gumuns (C)
_____________________
Sändlista:

J-E Westlund
Kansliet
Löneenheten

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

67

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-16
Kommunfullmäktige

KF § 104

Dnr 2017/834 11

Val av ny lekmannarevisor till stiftelser efter Ove
Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse ny revisor till stiftelser efter Ove Hansson
(S)
Kommunfullmäktiges beslut
- Utse Hans-Erik Hellborg till revisor i stiftelserna Boda
Brandstodsbolagsfond, Rättviks Barnens dags stipendiefond samt
Rättviks kommuns sociala samfond.
_________________
Sändlista:

H-E Hellborg
Kansliet
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Dnr 2017/835 11

Val av ny ersättande lekmannarevisor i Rättviks Teknik
AB efter Ove Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från revisorerna:
”Då Ove Hansson har slutat sitt uppdrag som förtroendevald revisor i
Rättviks kommun med tillhörande uppdrag behöver det utses en ny
ersättande revisor i Rättvik Teknik AB. Vi föreslår att fullmäktige beslutar
att utse Hans-Erik Hellborg som ersättande lekmannarevisor för Rättviks
Teknik AB.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Utse Hans-Erik Hellborg som ny lekmannarevisor i Rättviks Teknik
AB efter Ove Hansson.
__________________
Sändlista:

H-E Hellborg
RTAB
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Dnr 2017/865 009

Interpellation projektet Ett Hållbart Rättvik
Ärendebeskrivning
Carola von Walter (MP) inlämnade 2017-11-02 en interpellation ställd till
kommunalråd Annette Riesbeck (C) projektet Ett Hållbart Rättvik.
” Vi har flera stora förändringsprojekt rullande inom Rättviks Kommun.
Ett av projekten handlar om att ställa om Rättvik till en ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar kommun med utgångspunkt från FNs globala mål.
Projektet startade med föreläsning om målen och fortsatte med arbete i
grupper för att bryta ner målen till kommunnivå.
Projektet tar tid, kräver resurser och är inte helt lätt att sy ihop, det är vi väl
medvetna om. Men projektet är viktigt. Och för alla oss som inte dagligen
arbetar med det, vore det intressant med en rapport och uppdatering.
Våra frågor är:
- Hur långt har vi kommit i projektet? Vad händer just nu? Håller
planeringen som vi tänkte oss från början? Har problem dykt upp som ska
lösas?
- Hur ser planen framåt ut? Vad är kvar att göra tills det är implementerat
(hos medarbetare, förtroendevalda och rättviksbor)? Hur är det tänkt att
implementeringen ska gå till? Och när har vi kommit dit?”
Annette Riesbeck (C) besvarade interpellationen både skriftligt och
muntligt.
” Interpellationssvar till Miljöpartiet de gröna om arbetet med ”Ett
hållbart Rättvik”
Frågor:
Hur långt har vi kommit i projektet?
Vad händer just nu?
Vi har sedan i september 2016 arbetat i olika partiöverskridande
konstellationer med ”Ett hållbart Rättvik”. Arbetet har fokuserat på FNs 17
globala mål som berör såväl ekologisk, ekonomisk som social hållbarhet.
Arbetet inleddes med en rad föreläsningar för bland andra
Kommunfullmäktiges ledamöter. Arbetet fortsatte sedan i grupper som
diskuterade de globala målen och ”trattade ner” dessa till lokala mål. Dessa
mål ska nu upp i Kommunstyrelsen den 28 november och vidare till
Kommunfullmäktige den 12 december och fungera ledande och inspirerande
för tjänstepersonerna som arbetar inom respektive område i kommunen.
Håller planeringen som vi tänkte oss från början? Har problem dykt
upp som ska lösas?
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Arbetet har löpt på enligt plan. Det som nu återstår är att jobba med de fyra
återstående globala mål som vi inte prioriterade i det här första steget. Dessa
är: mål 6 Vatten och sanitet, mål 9 Infrastruktur och industri, mål 14 Hav och
marina och mål 17 Genomförande och partnerskap.
Hur ser planen framåt ut? Hur ser planen ut för implementering (två
frågor) och när har vi kommit dit?
Efter att KS/KF tagit beslut om vårt lokala hållbarhetsdokument är förslaget
att KSAU gör prioriteringar för den kommande två-årsperioden alternativt
mandatperioden, dvs. vilka av målen vi skall börja jobba med i
förvaltningarna. Även bolagen kommer att implementera våra lokala
hållbarhetsmål. Arbetet med detta kommer att påbörjas vid en gemensam
styrelsedag längre fram i vinter.
Det som återstår är nu också att hitta sätt att analysera och mäta resultatet,
det vill säga vår måluppfyllelse. Om vi når våra mål det vet vi först år 2030.”
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen tas emot.
2. Interpellationen och interpellationssvaret läggs till handlingarna.
_________________
Sändlista:
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Dnr 2017/723 012

Inlämnat medborgarförslag om ungdomspanel
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Ungdomspanel
Motivering
För att unga ska kunna påverka är en förutsättning att vi får information om
vad som händer i kommunen. Vi tror att kommunen kan förbättra sin
information gentemot unga genom att ha en ungdomspanel.
Ungdomspanelen är en grupp ungdomar som kontinuerligt träffar
kommunens kommunikatörer för att ge relevant information kring vad, hur
och när unga vill erhålla för information från kommunen. Panelen inkommer
med inputs för att förbättra innehåll och utseende i alla kommunens
kommunikationskanaler. För att ge träffsäker och relevant information riktad
till ungdomar måste unga involveras i framställningsprocessen.
Vi tror att idéen kan hjälpa till att uppfylla de mål i den ungdomspolitiska
strategin: Rättviks kommun ska arbeta för att motivera unga till att vilja
påverka och engagera sig i kommunen, samt upplysa om vägar till
inflytande.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
_______________
Sändlista:

Måndagsberedningen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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KF § 108

Dnr 2017/724 012

Medborgarförslag gällande Rättviksspel
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Rättviksspelet
Motivering
Det framgår i ungdomsenkäten (LUPP) att många unga i Rättvik inte vet hur
de kan påverka i frågor som rör kommunen. Vi tycker att kommunen borde
skapa ”Rättviksspelet” som är ett bra förslag på vad kommunen kan göra för
att sprida kunskap om hur man kan påverka.
Idén är ett frågespel, liknande riksdagens spel rixdax, med frågor vilka
utbildar unga om Rättviks kommun och möjligheterna kopplade därtill på ett
roligt sätt.
Rättviksspelet:
-

Ökar kunskap om lokal politik och påverkan

-

Väcker intresse hos unga

-

Rättviksspelet skulle ge unga kunskap på lokal nivå.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
________________
Sändlista:

Måndagsberedningen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/725 62

Medborgarförslag gällande dialogcafé i skolan
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Dialogcafé i skolan
Motivering
Vi tycker att ungdomar och politiker borde träffas mer och ha dialog i
skolan. Vår idé är att arrangera dialogcafé i skolan. Kommunpolitiker
besöker skolorna, samtalar och fikar med eleverna under lektionstid,
förslagsvis på samhällskunskapslektionerna. Besöken ska vara
återkommande med minst ett besök per läsår från årskurs 8 på högstadiet till
3:e året på gymnasiet.
Detta gör så att:
-

Unga får bättre kontakt med politiker

-

Politiker får bättre kontakt med unga

-

Ökad respekt och förtroende

Vi tror att vår idé kan hjälpa till att nå följande mål i den ungdomspolitiska
strategin: Kommunen ska verka för att politiker deltar vid skolornas
elevdemokratiarbete, för att tillsammans med unga skapa samverkan,
ömsesidig respekt och kunskap.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
________________
Sändlista:

Måndagsberedningen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/726 012

Medborgarförslag gällande aktiviteter med politiker
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Aktiviteter med politiker
Motivering
Vi tycker att unga och politiker bör träffas på ett mer avslappnat sätt. Vårt
förslag är genom arrangerade fritidsaktiviteter för unga och politiker.
Politiker och tjänstepersoner på kommunen deltar i aktiviteter tillsammans
med unga som exempelvis samarbetsövningar, idrott och spel som kubb.
-

Genom att kombinera dialogen med nöje kan fler bli intresserade

-

Öka förtroendet för politiker och humanisera dem

-

Ge politiker möjlighet att ställa frågor till unga för att få
ungdomsperspektiv i frågor

I den kommunpolitiska strategin står: Kommunen ska utveckla verktyg för
att skapa enkla vägar till inflytande och engagemang.
Vi tycker att idén skulle bidra till att uppnå målet i den ungdomspolitiska
strategin.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
___________________
Sändlista:

Måndagsberedningen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/727 111

Medborgarförslag gällande ungdomsval
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Ungdomsval
Motivering
För att öka kunskapen om lokal politik tycker vi att skolan borde arrangera
ungdomsval varje år. Ungdomsval, årligt kommunalval i skolan där unga
efter att ha nåtts av information kring de olika partierna i Rättvik och vad de
står för, får rösta i ett inofficiellt kommunval.
-

Ökat intresse för politiskt engagemang

-

Förbereder unga inför framtida val

-

Kan öka framtida valdeltagande

-

Unga får en bättre bild av de kommunala partierna och vad de står
för.

I LUPP framgår att unga är mindre intresserade av politiska frågor än
samhällsfrågor i övrigt eller vad som händer i andra länder. En anledning till
detta kan vara brist på information i politiska frågor, något som ett årligt
ungdomsval med föregående kampanj kan bidra till att förändra.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
____________
Sändlista:

Måndagsberedningen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/728 874

Medborgarförslag gällande Ungirattvik.se
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Ungirattvik.se
Motivering
I dagsläget är det svårt att hitta på kommunen hemsida. Vi tycker att det
borde finnas en specialanpassad hemsida för unga i Rättvik. Informationen
ska vara kortfattad och enkel att förstå. Det ska var information kring
verksamheter och insatser inom utbildning, föreningsliv, arbetsmarknad och
sådant som direkt kan kopplas till unga. Sidan ska vara kreativt gjord med
sprakande färgvariation, många bilder samt ha en strukturerad utformning
och tilltalande design.
Vi tror att hemsidan kan öka och underlätta intresse och engagemang.
Hemsidan och också hjälpa föreningar med att få ut information till unga i
kommunen.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
____________________
Sändlista:

Måndagsberedningen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/729 874

Medborgarförslag gällande vlogg på Snapchat
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Vlogga på Snapchat
Motivering
För att kunna påverka är det bra att veta hur kommunens verksamhet ser ut.
Många unga använder idag kommunikationskanalen Snapchat. Vi vill veta
mer om kommunens verksamhet och detta tror vi görs bäst genom att
videoblogga (vlogga) via Snapchat. Vi vill att politiker och tjänstepersoner
visar vad de gör i sin vardag. Snapchatkontot ska vara mellan olika politiker
och tjänstepersoner i kommunen för att skapa en bredare och nyanserad bild
av arbetet som sker i kommuen. Möjlighet att skicka frågor till politiker via
appen skulle också kunna användas.
Vi tycker att det skulle bli roligare och lättare att förstå vad kommunen gör
och att det väcker intresse för kommunens arbete hos unga. Det bidrar till ett
stärkt förtroende för kommunens verksamhet. Det blir också lättare för
politiker att få snabba åsikter från unga.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
_________________
Sändlista:

Måndagsberedningen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/730 62

Medborgarförslag gällande temadag i grundskola och
gymnasiet
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Temadag i grundskola och gymnasiet
Motivering
För att skapa kunskapen hos unga om hur man kan påverka tycker vi att en
temadag i skolan är lösningen. En dag utan lektioner för att ha en heldag
inriktad mot politiken i Rättvik och möjligheterna till att påverka i
kommunen. Dagen kan utformas så att man har ett flertal olika stationer och
workshops kopplade till ungdomars demokratiska rättigheter. Inspiration till
dessa stationer hämtas från Sveriges ungdomsråds häfte, Påverka
kommunen.
-

Alla barn i de aktuella åldrarna blir involverade och nås av
informationen

-

Bra struktur för att ta in kunskap

LUPP enkäten visar att det är tydligt att elever i allmänhet ville påverka mer
i sin skolsituation än vad de upplevde att de hade möjlighet att göra idag.
Enkäten beskriver också ett samband mellan att synen på inflytande i skolan
tenderar att hänga samman med synen på inflytande i kommunen. Med ökad
kunskap kan dessa siffror komma att förbättras.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
__________________
Sändlista:

Måndagsberedningen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/731 000

Medborgarförslag gällande ungdomsmiljonen
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Ungdomsmiljonen
Motivering
För att öka ungdomars inflytande i kommunen tycker vi att kommunen ska
satsa på ”Ungdomsmiljonen”. Unga i Rättvik i åldrarna 13-25 år, får fördela
1 miljon av kommunens budget. Vad pengarna ska gå till avgörs genom en
demokratisk omröstning likt ett kommunfullmäktige. Ungdomar involveras i
kommunens utveckling och får prioritera saker som är viktigt för just dem.
Bör genomföras i samband med en längre kampanj där politiker involveras i
hela processen.
Detta skulle bidra till att:
-

Göra unga engagerade

-

Politiker får en bild av ungas önskemål kring kommunens utveckling

-

Unga får reellt inflytande och får prova på kommundemokrati”

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

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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