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Politisk organisation

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018–2022

Parti C S M SD V KD Totalt
Mandat 13 10 6 6 2 2 39
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Kommunstyrelsens ordförande 
har ordet

I din hand har du nu den budget som kommun-
fullmäktige antagit för Rättviks kommun 2019–
2021. Det är ett gediget och omfattande dokument 
som samlat beskriver kommunens vision, mål 
och ekonomiska förutsättningar.

Kommunens ekonomi är direkt beroende av 
omvärlden och den samhällsekonomiska utveck-
lingen som exempelvis inflationen, ränteläget, 
löneutvecklingen, sysselsättning och inflyttning, 
men den påverkas naturligtvis också av vilka 
investeringar vi väljer att göra, statens krav på 
kommunerna och våra önskemål på samhällsser-
vice. 

Vi kan konstatera att de ekonomiska förutsätt-
ningarna för Rättvik så som för många andra 
kommuner, är tuffare än på många år. Vi kommer 
trots höga mål och ambitioner, tvingas effekti-
visera och prioritera hårt kommande år. Det vi 
bland annat måste ta hänsyn till är den demogra-
fiska utvecklingen som innebär att de yrkesverk-
samma måste finansiera vård, omsorg och annan 
offentlig verksamhet för allt fler äldre. 

Det jag slås av är vilken bredd det är på kom-
munens åtaganden och arbete. Det ligger väldigt 
mycket bakom det som vi medborgare uppfattar 
som självklart. Den samlade ekonomiska bud-
getramen för våra verksamheter ligger nu 2019 
på drygt 661 600 000 kronor. Alla som bor i vår 
kommun tar på olika sätt del av det som budgeten 

finansierar; barnomsorg, förskola, grundskola, 
gymnasium, vuxenutbildning, individ- och familje- 
omsorg, äldreomsorg, bibliotek, kulturutbud, 
idrotts- och fritidsaktiviteter, vatten och av-
loppstjänster, vägar, bostäder och mycket annan 
samhällsplanering.

Återigen, det är en stor verksamhet som våra 
drygt 1000 anställda och vi förtroendevalda 
ansvarar för.

Jag arbetar ständigt med att lyfta fram och mark-
nadsföra Rättvik som den framtidskommun jag 
menar att den är. Förra året valde 649 personer 
att flytta till vår kommun samtidigt som 490 valde 
att ”söka lyckan” på annan ort. Mellanskillnaden 
är 159 nya invånare. Invånarantalet, som vi följer 
noga, var i december 2018, 10 907 personer 
vilket är drygt 70 fler än året före. Det vi ser är 
också att antalet barn ökar vilket är fantastiskt. 
Under 2019 kommer vår nya förskola i Söderås 
att stå klar och runt 50 barn kan flytta in. 

I vår vision 2030 står att Rättvik är en tillväxt-
kommun som genom att vara ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt hållbar tar ansvar för kommande 
generationer. Ett omfattande hållbarhetsarbete 
har påbörjats. Kommunfullmäktige har beslutat 
om mål och ambitioner och nu återstår, att med 
fokus på att underlätta och främja hållbar utveck-
ling, leda arbete framåt – inte för att vi måste, 
utanför att vi verkligen vill!

Annette Riesbeck 
Kommunstyrelsens ordförande
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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 fung-
erande 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. Före-
tagen 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.

Kommunens kännetecken
Rättviks kommun är en av Sveriges 290 kommuner. 
Kommunen består av de tre församlingarna Rättvik, 
Boda och Ore och har tillsammans en befolkning 
på cirka 10 800 personer. Kommunen omfattar en 
yta på 2 181 kvadratkilometer vilket motsvarar 
Vätterns yta och lite till. Den längsta sträckan 
inom kommungränsen kan uppmätas till 9,3 mil.

Kommunen är känd för sina levande byar i ett 
öppet odlingslandskap med ett stort inslag av 
bygdekultur. Bygden lockar årligen tusentals 
besökare och besöksnäringen är idag kommunens 
största privata näring.

Rättviks kommun strävar mot en hållbar utveck-
ling. Begreppet hållbar utveckling handlar om 
människans agerande gentemot varandra och 
omgivningen. Inte bara ur ett ekologiskt perspek-
tiv utan även utifrån ett socialt och ekonomiskt 
perspektiv. Hållbar utveckling är en process som 
innebär ett långsiktigt ansvarstagande för sam-
hällsutvecklingen och jordens resurser.

I Rättviks kommun står hållbar utveckling för
integration, bevarande av våra byar och byskolor,
förnyelsebar energi, lokalproducerade livsmedel
och ett öppet landskap. För att lyckas krävs en 
bra dialog mellan politiker och medborgare så att 
allas kunskaper, idéer och viljor tas till vara. Vi 
kallar det Rättviksmodellen.

Den politiska organisationen
Kommunen har hand om en mängd verksamheter
som berör oss alla, både vuxna och barn. Av all 
tänkbar samhällsservice finns det några områden 
som kommunen är skyldig att svara för enligt 
lag, medans andra verksamheter är frivilliga och 
beslutas lokalpolitiskt.

Obligatoriskt verksamheter är förstås förskola och 
skola, socialtjänst, vård och omsorg, men också 
renhållning, räddningstjänst och plan- och bygg-
frågor. Exempel på frivilliga verksamheter är 
fritids- och kulturverksamhet, kommunal musik-
skola eller gymnasium för att nämna några.

För att sköta allt detta krävs en beslutande politisk 
organisation bestående av förtroendevalda och 
en verkställande förvaltningsorganisation med 
kommunalt anställd personal.

Enligt kommunallagen ska det i en kommun finnas 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision,  
valnämnd samt överförmyndare. Utöver detta har 
kommunen stor frihet att organisera sin verksamhet.



Mål och Budget 2019–20216

Övergripande mål
2019–2021

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 mnkr i eget kapital. Kom-
munens resultat motsvarar 2 procentenheter av 
skatteintäkterna. 

Vår trygga befolkning
Valfrihet, självbestämmande och människors 
unika, okränkbara värde kännetecknar möjlighe-
ternas 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. Ål-
derssammansättningen har förändrats genom att 
antalet ungdomar och unga familjer har ökat. För 
att möta det ökade behovet av kompetenta med-
arbetare både inom kommunen och i näringslivet 
tillhandahåller vi praktik- och lärlingsplatser till 
unga och nyanlända. Tillsammans med det övriga 
samhället har vi 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 bred-
bandsnät 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 trygga, tillgäng-
liga och inspirerande skolmiljöer i hela kommu-
nen 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 och mångfald 
avseende pedagogisk inriktning och driftsform. 
Våra särskolor är integrerade i grund- och gym-
nasieskolan samt anpassade till varje elevs förut-

sättningar. 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 hem-
tjänst. Våra äldre samt personer med funktions-
nedsättning 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 välfärdsteknolo-
gin utvecklas kontinuerligt och bidrar till ökad 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständig-
het. Trygghetskamera erbjuds de som behöver 
nattillsyn. Det finns ett stort behov av att arbeta 
med barn och ungas hälsa då den psykiska ohälsan 
växer. Vi prioriterar tidiga insatser genom utökad 
samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst 
samt förebyggande familjestöd.

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 turist-
destination 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. Kom-
munen skapar goda förutsättningar för hållbarhet 
i näringslivet. De gröna näringarna fortsätter att 
utvecklas i en positiv riktning och efterfrågan på 
lokalproducerade livsmedel ökar.
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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 föreningar-
na utvecklat utemiljöerna i våra kringliggande 
byar. I takt med att invånarantalet stiger till 11 
000 invånare, ökar också behovet av nya bo-
städer av olika karaktär i hela kommunen. Vi 
bygger lägenheter i egen regi men samarbetar 
också aktivt med externa intressenter. Vi er-
bjuder 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 hållbarhets-
aspekterna 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 bland annat av att en 
skate- och aktivitetspark vid Helsingland färdig-
ställts. Mötesplatser och ”hängställen” för alla 
åldrar finns på flera ställen runt om i kommunen. 
Möjligheterna att arbetspendla inom regionen är 
goda. Vi har en bra pendlingstrafik till och från 
Rättvik 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 arbetsplat-
sen 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 vi-
sioner 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 ung-
domsaktiviteter som finns att tillgå både i centrala 
Rättvik och i byarna. Det är därför av högsta vikt 
att tillgängligheten för människor med funktions-
nedsättning ökar succesivt. Dalhallas breda pro-
gramutbud samt det differentierade kulturutbudet 
på Folkmusikens Hus, Kulturhuset och i kommu-
nen i stort, är av stor betydelse för vår utveckling 
och attraktionskraft. Kulturen efterfrågar, stimu-
lerar, tar till vara och uppmärksammar barn- och 
ungdomars kreativitet, engagemang, skapande-
förmåga och kritiska tänkande. Många vistas i 
vår vackra natur. De uppmärkta lederna inbjuder 
till naturturism där vandring, cykling, skidåkning 
och ridning är uppskattade aktiviteter.  

Miljö och hållbarhet
Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida 
generationer ska leva i. Vårt intensiva hållbarhets- 
arbete fortgår och för våra anställda är det en själv- 
klarhet att ekologisk, social och ekonomisk håll-
barhet genomsyrar vår verksamhet. Vi prioriterar 
arbetet inom tre av FN:s globala mål, vilka är ”Hälsa 
och välbefinnande”, ”Hållbar konsumtion och pro-
duktion” samt ”Bekämpa klimatförändringen”.  
Det öppna kulturlandskapet, som är en viktig resurs 
för livsmedelsproduktionen men också för besöks- 
näringen, har utökats. Vi strävar efter att de råva-
ror  som vi använder i de kommunala köken kom-
mer 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 ledar-
skap. Vi strävar efter en god psykosocial arbets-
miljö där antal medarbetare direkt underställda en 
chef maximalt är 30 stycken. Vi arbetar systematiskt 
med att integrera jämställdhetsperspektivet i alla 
kommunens verksamheter och beslut. Vi strävar  
också efter jämställda löner och att möta medar-
betarnas önskemål och behov i en flexibel organi-
sation. Vi använder digitaliseringens möjligheter för  
att bidra till ökad öppenhet och delaktighet, service, 
effektivitet samt en hållbar utveckling. Vi vill att 
våra digitala tjänster ska förenkla vardagen och 
användas av privatpersoner, företag, organisationer 
och besökare i kommunen. Vi uppmuntrar till dialog 
och medarbetarskap och i kontakten med kom-
munens invånare är ett positivt bemötande en själv- 
klarhet. I händelse av kris har vi god beredskap  
både internt i kommunen och gentemot vår invånare.
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Strategiska mål 
2019 

• Vi har ett positivt ekonomiskt resultat som 
motsvarar 1 % av skatteintäkterna. 

• Soliditeten motsvarar 20 mnkr i eget kapital 
(inkl. pensionsskulden). 

• Vi har minskad sjukfrånvaro i kommunen 
med minst 0,5 %. 

• Vi ligger topp 25 i Svenskt Näringslivs 
företagsklimatsranking. 

• Invånarna upplever att möjligheten till insyn 
och inflytande ökar. 

• Vi erbjuder väl utvecklade digitaliserade 
tjänster inom alla verksamhetsområden. 

• Vårt näringslivsarbete har resulterat i ett ökat 
antal gästnätter i kommunen. 

• Vi har utvecklat biblioteksfilialerna i Boda och 
Furudal till mötesplatser. 

• 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. 

• Stiernhööksgymnasiet har utökat samarbete med 
Vuxenutbildningen inom uppdragsutbildningar. 

• Fler elever ska slutföra gymnasiet på tre år. 

• Vi har startat upp ”Familjens hus” 
tillsammans med Landstinget. 

• Behovet av att placera barn har minskat. 

• Andelen brukare som är nöjda med sitt 
särskilda boende har ökat. 

• Andelen brukare som är nöjda med sin 
hemtjänst har ökat. 

• Antalet brukare som är nöjda med kvalitén på 
sin LSS grupp- och servicebostad har ökat. 

• Bemötandet på våra särskilda boenden och 
inom hemtjänsten har förbättrats. 

• Andelen personer som är nöjda med stödet till 
anhöriga ökar. 

• Antalet fallolyckor har minskat med 10 %. 

• Antalet mötesplatser och ”hängställen” för 
ungdomar har utökats i hela kommunen. 

• Vi erbjuder fler feriejobb till gymnasie-
ungdomar under 18 år. 

• Det har skapats minst 60 nya bostäder 
(både i kommunal- och privat regi). 

• Exploatering av ett flertal bostadsområden 
har påbörjats. 

• En detaljplan för Persborgsområdet 
är antagen. 

• Vi har ökat andelen miljömärkta produkter i 
alla våra verksamheter. 

• Användningen av fossilfria bränslen utgör 
minst 20 %. 

• En ny miljöpolicy är antagen. 

• Skidområdet på Jarl är klart i samarbete 
med föreningslivet. 

• Utveckla kultur- och fritidsutbudet på 
området ”Helsingland”. 
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Budgetförutsättningar och 
ekonomisk information från SKL 

Sedan länge har ekonomer varnat för den tid som 
nu har inletts. Under 1990-talet började det stå 
klart att den demografiska utvecklingen kommer 
att ställa höga krav på välfärden från 2015 och 
framåt. Hittills har dessa varningar inte resulterat 
i den försvagning av ekonomin som förutspåtts. 
För kommunsektorns del beror det främst på den 
snabba ökningen av intäkter som kommunerna, 
landstingen och regionerna haft. Det reala skatte-
underlaget har ökat nästan dubbelt så snabbt per 
år sedan 2007 jämfört med åren 2000 fram till 
2007, men kommande period bjuder på betydligt 
sämre förutsättningar. 

Utifrån Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),  
samhällsekonomiska bedömning och ett antagan-
de om att kostnaderna i sektorn ökar i takt med 
de demografiska kraven, det vill säga en oföränd-
rad personaltäthet, uppstår ett gap mellan intäkter 
och kostnader motsvarande 43 miljarder kronor 
fram till 2022. Det baseras på ett sammantaget 
resultat på 1 procent som andel av skatter och 
statsbidrag, vilket ligger under målet för god 
ekonomisk hushållning. 

Flera företrädare från olika partier har uttalat en 
vilja att öka statsbidragen. Om vi i Sverige skulle 
ha ett system med värdesäkra statsbidrag, skulle 
dessa öka med 17,5 miljarder kronor fram till 
år 2022. Resterade 25,5 miljarder skulle kom-
munsektorn i så fall ändå få ansvara för, om inte 
staten skulle skjuta till ytterligare medel. Det 

innebär omfattande effektiviseringsbehov och 
ändrade sätt att bedriva verksamheten i sektorn, 
en utveckling som redan påbörjats. 

Lång period av tillväxt och starkt 
ökade skatteunderlag 
Nu närmar vi oss slutet på den starka tillväxt som 
lett till högkonjunktur. SKL bedömer att toppen 
på högkonjunkturen nu har passerat, även om 
arbetsbelastningen fortsatt är stark. 

Tecknen är många på att en försvagning av ekono-
min är i antågande. Den globala tillväxten håller 
på att växla ned till ett långsammare tempo och 
byggandet har gått in i en betydligt långsammare 
fas. Den viktigaste faktorn för kommunernas 
skatteintäkter, nämligen utvecklingen av arbetade 
timmar, ser ut att vara svag kommande år. 

Både arbetskraftsdeltagandet och sysselsätt-
ningsgraden är uppe i de högsta nivåerna sedan 
före 1990-talskrisen. Att nivåerna nu är så pass 
höga gör att det kan vara svårt att ytterligare höja 
arbetskraftsutbudet. Tillväxten har också haft en 
positiv inverkan på de offentliga finanserna, som 
visat överskott från 2015. SKL:s nya beräkningar  
indikerar dock att det offentliga sparandet år 
2020 behöver förstärkas med cirka en halv 
procent av BNP, knappt 30 miljarder kronor, om 
nivån för överskottsmålet för offentlig sektor ska 
uppnås. 

Bilden visar hur mycket bruttokostnaderna  
i fasta priser ökat och hur stor del av 
dessa som antas bero på förändringar 
i befolkningen. Den orangea delen av 
staplarna avser förändringar som beror 
på demografin och den gula delen kost-
nadsökningar, respektive minskningar 
som kommer av annat. Under 2015 och 
2016 ökade övriga kostnader kraftigt, för 
att minska perioden därefter. Anledning-
en är den stora flyktinginvandringen 
under 2015. Dessa kostnader har ersatts 
av staten. Asylsökande ingår inte i 
befolkningen innan de fått uppehållstill-
stånd. För perioden kommande år gör vi 
beräkningen att kostnaderna endast kom-
mer att öka i takt med demografin. Vilket 
skulle vara ett trendbrott jämfört med 
perioden från 1980-talet, om det sker. 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Kommunernas ekonomi – från stark till svag 
Kommunerna har fått känna på det demografiska 
trycket, hittills främst från barn och unga, men 
ännu inte så mycket från den åldrade befolk-
ningen. Det syns bland annat genom omfattande 
investeringar i förskola, skolor, VA-anläggningar 
med mera. Den stora grupp människor som föddes  
strax efter andra världskriget är nu 73 år eller 
yngre och det är först om några år som de kommer  
att ha mer omfattande behov av äldreomsorg. 

De ekonomiska utmaningarna börjar succesivt 
visa sig i många kommuner, inte minst inom 
individ- och familjeomsorgen, där bland annat 
effekterna av bostadsbristen och statens minskade 
ersättningar för ensamkommande har lett till att 
det senaste årets snabba kostnadsutveckling slår 
igenom i budgetunderskott. 

Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag 
för likvärdighet som succesivt beräknas öka till 
6 miljarder kronor. För att erhålla bidraget får 
skolornas kostnader inte minska. Risken finns att 
effektiviseringarna måste blir desto större inom 
andra verksamheter om kommunerna inte kan 
göra prioriteringar utifrån lokala förutsättningar 
för sin skolverksamhet. 

Kommande år ligger det demografiska trycket 
kvar på en hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt 
med demografin till 2022 skulle kommunerna 
behöva genomföra åtgärder så som nya arbetssätt 
och arbetsmetoder motsvarande 31 miljarder, 
utan höjda statsbidrag. 

Om kostnaderna ökar i takt med befolk-
ningen, det vill säga oförändrad personal- 
täthet, skulle gapet mellan kostnader 
och intäkter öka till 43 miljarder år 2022. 
Många företrädare för politiska partier 
har dock uttalat en viljeinriktning att öka 
statsbidragen till sektorn. I den budget 
som antogs av riksdagen den 12 december  
ligger en ökning med 5 miljarder år 2019, 
vilket är beaktat i beräkningarna. 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Hur kan utmaningarna mötas 
SKL räknar med att det behövs effektiviseringar 
eller ökade resurser på 43 miljarder för att klara 
välfärden på dagens nivå fram till 2022 med 
oförändrad personaltäthet. 

Statsbidragen är nominellt sett oförändrade om 
inga nya beslut fattas, och det finns ingen kopp-
ling vare sig till pris- och löneökningar eller till 
ökade välfärdskostnader som en följd av den 
demografiska utvecklingen. De senaste åren har 
statsbidragen även i allt högre grad varit kopp-
lade till specifika krav och åtgärder som ska 
genomföras för att kommunerna ska få medlen. 
SKL menar också att staten i flera fall inte följer 
deras tolkning av den etablerade finansierings-
principen, det vill säga att kompensera kommun-
sektorn för ökade åtaganden. 

SKL ser särskilt tre frågor som har stor betydelse  
för de långsiktiga möjligheterna att hantera väl-
färdens utmaningar: 

• Samsyn och samverkan mellan stat 
och kommun 
SKL lyfter behovet av att dialogen och samsynen  
mellan staten och kommunerna stärks och att 
långsiktigheten i agerandet stärks. SKL efter- 
lyser samsyn kring utmaningar och förändrings- 
behov som gör det möjligt att komma överens 
om långsiktiga satsningar, med ett gemensamt 
ansvarstagande och utan statlig detaljstyrning. 

Nära vård och likvärdig skola är två områden 
där en ny modell för samverkan mellan regering 
och SKL skulle kunna prövas. 

11 
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• Ökad användning av ny teknik 
Förändrade arbetssätt och nya arbetsmetoder 
genom att bättre nyttja ny teknik och digitali-
sering är en nödvändighet. Med tanke på den 
förväntade ökningen av antalet invånare över 
80 år är möjligheten till digitala lösningar inte 
minst intressanta inom äldreomsorgen. 

SKL vill speciellt peka på den potential som 
finns i redan befintliga tekniska lösningar inom 
framförallt hemtjänsten. Om befintlig teknik 
används på ett klokt sätt finns möjlighet att 
klara av att ge fler brukare god omsorg med 
bibehållen kvalitet även när det blir svårt att 
rekrytera nya medarbetare. 

• Längre arbetsliv 
De närmaste årens demografiska utmaningarna 
kommer att ställa högre krav på ett längre 
arbetsliv för att klara att finansiera och bemanna  
välfärden när andelen invånare som arbetar 
annars skulle minska. 

 

Det senaste decenniets ökade sysselsättnings-
grad förklaras till stor del av en ökad syssel-
sättning i åldrarna 55–74 år. Som ett exempel 
har antalet anställda som är 65 år eller äldre 
ökat kraftigt i kommunerna. 

Behöver kommunerna nya 
intäktskällor? 
SKL signalerar att det kan komma att behövas 
nya finansieringskällor för att klara välfärden på 
lång sikt och vill därför börja diskutera behovet 
av olika tänkbara, nya kompletterande skattebaser. 

Behovet av ökade resurser kommande år är särskilt  
starkt i kommunerna samtidigt som finansieringen  
till stora delar vilar på en skattebas där skatte- 
höjningar ofta ifrågasätts. Om kommunalskattens 
ökningstakt ska kunna hållas tillbaka blir sektorn 
allt mer beroende av statliga tillskott i form av 
statsbidrag. 

SKL skulle gärna se någon ytterligare skattebas 
eller en garanterad del av en statlig skattebas som 
liksom inkomstskatten ökar i takt med ekonomin 
så att kommunerna kan göra långsiktiga antagan-
den om utveckling. 

Texten hämtad från: skl.se/download/ 
18.28a68ed6167c0a9a9d611fe4/1545312813660/ 
Ekonomirapporten-december-2018.pdf 

Foto: Martin Litens 
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Kommunens egna förutsättningar 
Kommunens resultat 
För 2019 är ett positivt resultat på endast 6,1 mnkr  
budgeterat. Det övergripande målet för resultatet 
2019–2021 motsvarar 2 procentenheter av skat-
teintäkterna. För att målet ska uppfyllas krävs ett 
resultat på motsvarande 13,3 mnkr 2019. 

För 2019 är det strategiska målet för resultatet att 
kommunen har ett resultat som motsvarar 1 procent- 
enhet av skatteintäkterna, vilket motsvarar 6,6 mnkr. 

Enligt den senaste prognosen förväntas resultatet 
för 2018 bli ett negativt resultat på omkring -4,2 
mnkr. Den enskilt största budgetavvikelsen finns 
inom socialförvaltningen med -8,2 mnkr, där högre  
personalkostnader på grund av sjukdom och svå-
righet att rekrytera vikarier är orsaken. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen prognostiserar 
ett underskott på -3,1 mnkr, stab- och service-
förvaltningen -2,6 mnkr och barn- och utbild-
ningsförvaltningen prognostiserar ett underskott 
på -1,1 mnkr. Det är allvarligt att kommunens 
samtliga förvaltningar prognostiserar underskott. 

Ett negativt resultat innebär att kommunens 
finansiella resultatmål inte uppnås. Om ett 
underskott uppkommer 2018 måste underskottet 
hämtas igen inom tre år, det vill säga under 2019, 
2020 och 2021, enligt det så kallade balanskravet. 

För att komma i balans mellan kostnader och in-
täkter och för att uppnå de fastställda resultatmålen  
de kommande åren kommer det att krävas krafttag. 

Årets resultat som andel av skatte och generella statsbidrag, årets resultat dividerat med summan av skatteintäkter och generella  
statsbidrag, kommun. Källa: SCB. 

Skatteintäkter och nettokostnader 
Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den 
löpande driftverksamheten, avsättningar till fram-
tida pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar.  
Ett återkommande förhållande i såväl budget-
sammanhang som för det årliga bokslutet är att 
nettokostnaderna i relation till skatteintäkterna är 
på en hög nivå. Detta får till följd att årsresultat 
oftast är nära noll och att det inte finns några 
marginaler för oförutsedda händelser under året. 

Om nettokostnaderna ökar snabbare än skattein-
täkterna försämras kommunens ekonomi, lånebe-
hovet ökar och handlingsutrymmet begränsas. En 
sådan utveckling är ohållbar. 

Diagrammet visar att nettokostnaderna motsvarade   
99,8 % (98,4 %) av skatteintäkterna 2017, till detta  
kommer dock ett positivt finansnetto på ca 0,5 %. 

Prognosen för 2018 tyder på ett underskott på 
-4,2 mnkr, vilket skulle motsvara ett underskott 
på -0,6 procent av skatter och bidrag. 

Nettokostnaderna från den löpande verksamheten 
har varit högre än skatteintäkterna sedan 2009, 
med undantag av 2013, 2015 och 2016. Dessa 
förhållanden visar att kommunens ekonomi är 
känslig för oförutsedda händelser och att inga 
marginaler finns för att klara en ekonomi i balans,  
om detta inträffar. En hög nettokostnadsnivå är 
inte heller förenligt med kommunens finansiella 
mål för 2019 om ett resultat som motsvarar mer 
än en procent av skatteintäkter och generella 
bidrag. 
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Utveckling av nettokostnad/skatteintäkter 
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Soliditet, inklusive hela pensionsskulden 
Soliditeten anger hur stor andel av de totala 
tillgångarna som finansierats med egna medel. 
Det är ett mått som visar kommunens styrka på 
lång sikt. 

inklusive den pensionsskuld som redovisas under 
ansvarsförbindelser. 

Kommunens soliditet, inklusive pensionsskulden 
har förbättrats från -2,6 % i bokslutet 2016 till 
-0,7 % i bokslutet 2017, men måttet ligger 26,3 %  
(26,8 %, 2016) under genomsnittet för landets 
kommuner. 

Resultatutvecklingen och tillgångarnas föränd-
ring är det som påverkar soliditeten. Kommuner-
na  har allt mer övergått till att mäta soliditeten 

Soliditet, inklusive pensionsåtaganden, eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som 
anges som en ansvarsförbindelse kommunen, dividerat med tillgångar kommunen. Källa: SCB. 

I det senaste bokslutet, som var år 2017, hade 
soliditeten exklusive pensionsskulden försämrats 

något med -0,1 % i jämförelse med året innan, 
från 49,8 % till 49,7 %. 
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Utlåning 
I samband med bildandet av bolaget Rättviks 
Skoljordbruk AB och överföringen att tillgångar 
till bolaget har kommunen i olika steg lånat ut 
medel. Vid delårsbokslutet den 31 juli 2018 upp- 
gick kommunens utlåning till bolaget till 39,8 mnkr. 

I delårsbokslutet per den 31 juli 2018 uppgick 
socialförvaltningens statsbidragsfordringar på 
migrationsverket till 5,3 mnkr, medans fordring-
arna vid delårsbokslutet per den 31 juli 2017 
uppgick till 22,0 mnkr, en betydande minskning. 
Kommunen brottas nu med att också minska sina 
kostnader i takt med de minskande intäkterna. 

Lån 
Kommunen har endast ett mindre lån på 1,4 mnkr, 
med mycket förmånliga villkor. 

I kommunkoncernen uppgick den totala låne- 
skulden i delårsbokslutet per den 31 juli 2018 till 
976,7 mnkr. 

Kommunens skattesats 
Skattesatsen för 2019 uppgår till 21 kronor och 
82 öre. 

År 2018: 21,82 
År 2019: 21,82 

För invånarna i Rättviks kommun blir den totala 
skattesatsen inklusive regionskatten oförändrad 
jämfört med 2018 med 33 kronor och 45 öre. 

Befolkningsutveckling 
Jämfört med 1:a november 2017 visar befolk-
ningstalet för 1 november 2018 en ökning med 
83 invånare från 10 814 invånare till 10 897 
invånare. 

Liksom tidigare år har 2018 varit ett år med 
större inflyttning än utflyttning, men med flera 
avlidna än födda. 
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Resultatbudget (Tkr)
BOKSLUT

2017
BUDGET

2018
BUDGET

2019
BUDGET

2020
BUDGET

2021
Verksamhetens intäkter 190 512
Verksamhetens kostnader -840 500 -639 400 -651 600 -662 300 -673 800
Avskrivningar -9 800 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER -659 788 -649 400 -658 500 -657 800 -683 800

Skatteintäkter & generella bidrag 655 405 646 800 662 300 678 900 696 00
Generella statsbidrag
Välfärdsmedel 5 705 3 700 2 600 1 600 -
Finansiella intäkter 5 606 3 800 4 200 4 200 4 200
Finansiella kostnader -2 312 -1 000 -1 400 -1 900 -2 200

RESULTAT EFTER
SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO 4 616 3 900 6 100 10 500 14 200

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

ÅRETS RESULTAT 4 616 3 900 6 100 10 500 14 200

Resultat 1 % 6 649 6 805 6 960

Verksamhetsramar (Tkr)
RAM
2019

RAM
2020

RAM
2021

VERKSAMHET
Kommunfullmäktige 1 200 1 200 1 200
Kommunstyrelsen 10 000 10 000 10 000
Stab- och serviceförvaltningen 46 600 47 500 49 380
Socialförvaltningen 292 600 298 600 304 600
Samhällsutvecklingsförvaltningen 62 800 62 600 62 900
Barn- och utbildningsförvaltningen 238 600 243 000 247 500
Miljö- och byggnadsnämnden 200 200 200
Valnämnden 200
Överförmyndare 1 400 1 400 1 400
Revisorer 750 700 700
Finansförvaltningen
- Sociala avgifter/pensioner 9 000 8 900 8 800
- Internränta -1 750 -1 800 -1 900

Förvaltningsramar 661 600 672 300 683 800

Ram vid 1 % 661 080 675 954 691 067
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Finansieringsbudget (Tkr)
BOKSLUT

2017
BUDGET

2018
BUDGET

2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 4 616 3 900 6 100
Årets resultat 9 801 10 000 10 000
Justering för avskrivningar 2 408 4 800 5 900
Justering för avsättning pensioner och övrigt
Justering för reavinster
Justering för reaförluster
Justering för övriga, ej likviditetspåverkande - - -
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 16 825 18 700 22 000
Ökn(-)minskn(+)förråd och varulager -46
Ökn(-)minskn(+)kortfristiga fordringar 22 209 - -
Ökn(-)minskn(+)kortfristiga skulder 3 210 -63 000 -53 300
Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 198 -44 300 -33 300

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -13 132 -18 500 -16 500
Årets försäljningar 760 - -
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - - -
Övrigt -102 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 474 -18 500 -16 500

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning av långfristiga fordringar 3 436 - -
Minskning av långfristiga fordringar -280 - -200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 156 - -200

Årets kassaflöde 32 880 -62 800 -50 000
Likvida medel vid årets början 180 301 213 100 190 500
Likvida medel vid årets slut 213 181 150 300 140 500

Investeringsbudget (Tkr)

Kommunfullmäktige beslutar om ramanslag enligt ovan och kommunstyrelsen kommer 
därefter att dela upp ramanslagen på olika projekt.

2019 2020 2021

Inventarieinvesteringar 10 000 7 000 7 000

Infrastrukturinvesteringar 5 000 5 000 5 000

Investeringar i byggnader 500 14 000 500

Mark och anläggningar 1 000 1 000 1 000

Totalt 16 500 27 000 13 500
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Balansbudget (Tkr)
BOKSLUT

2017
BUDGET

2018
BUDGET

2019
TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Markinnehav 25 918 30 000 27 700
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 76 506 73 500 78 800
Maskiner och inventarier 15 975 25 000 26 000
Delsumma materiella anläggningstillgångar 118 399 128 500 132 500
Finansiella anläggningstillgångar 64 166 64 200 63 300

Summa anläggningstillgångar 182 565 192 700 195 800

Förråd 1 342 1 300 1 500
Exploateringsfastigheter 15 903 15 800 16 500
Fordringar 67 217 65 500 60 100
Kassa och bank 213 181 150 300 140 500

Summa omsättningstillgångar 297 643 232 900 218 600

SUMMA TILLGÅNGAR 480 208 425 600 414 400

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital 234 232 234 900 225 900
Årets resultat 4 616 3 900 6 100
Summa eget kapital 238 848 238 800 232 000

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 40 160 44 900 53 700
Summa avsättningar 40 160 44 900 53 700

Långfristiga skulder 1 662 1 700 1 100
Kortfristiga skulder 199 538 140 200 127 600
Summa skulder 201 200 141 900 128 700

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 480 208 425 600 414 400
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Verksamheternas andel av den totala budgeten 2019
Verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen svarar för 
80,3 % av den totala verksamhetsbudgeten 2019.

Kommunfullmäktige 0,2 %

Kommunstyrelsen 1,5 %

Stab- och serviceförvaltningen 7,0 %

Socialförvaltningen 44,3 %

Samhällsutvecklingsförvaltningen 9,5 %

Barn- och utbildningsförvaltningen 36,1 %

Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 %

Valnämnden 0,0 %

Överförmyndare 0,2 %

Revisorer 0,1 %

Finansförvaltningen 1,1 %

Årets medarbetare 2018 tilldelas Annica Lindquist, 
Agneta Bäck, Eva Ingels-Johansson och enhets-
chef Linda Sjödén. Foto: Martin Litens

Rättviks kommuns Hållbarhetspris 2018 tilldelas 
Stina Evbjer och Maria Nordahl. Foto: Martin Litens

Rättviks kommuns Kulturpris 2018 tilldelas Gunnar Brandin. 
Foto: Martin Litens
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