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AU § 10 Dnr 2012/530 611

Medborgarförslag om kortläsare i kiosken i 
Rättviksskolan

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse från ekonomichef Ann Lissåker:
”En elev och medlem i elevrådet på Rättviksskolan föreslog år 2012 att det 
skulle finnas en kortläsare i kiosken på skolan.
Som skäl till förslaget anfördes en förenklad hantering, både för den som 
redovisar kassan och för eleverna som slipper kontanter. Som skäl angavs 
även att det finns begränsningar för antal kontantuttag som eleverna kan göra 
på sina bankkort och att kontanter innebär en ökad stöldrisk.
När frågan tidigare togs upp fick hon ett nej, på grund av kostnaderna och 
”andra vissa orsaker”.
Förvaltningens svar
Kassan på Rättviksskolan omsatte under 2017 ca 226 tkr och under året 
gjordes totalt 70 bankinsättningar. Förvaltningen instämmer i att kontanter 
innebär ökad hantering och ökade säkerhetsrisker, både för personal på 
skolan och för eleverna. 
I kiosker på skolor sker vanligen ett stort antal små inköp. En kortläsare 
kostar ca 199 kronor per månad, kostnaden för varje transaktion är 50 öre 
och 0,45 % på omsättning. För att täcka dessa kostnader så behöver priserna 
i kiosken höjas med 1 krona (inklusive moms) per artikel. Initialt tillkommer 
även en startavgift på 495 kr per kortläsare.
Vid användningen av kortläsare så behöver kortläsaren vara kopplad till 
kassaregistret för att en korrekt kassaredovisning ska underlättas. 
De senaste åren har vi även fått nya betalningsfunktioner så som ”Swich”. 
Kostnaden för varje Swichtransaktion är 1,35 kronor. För att täcka dessa 
kostnader skulle priserna i kiosken behöva höjas med 2 kronor (inklusive 
moms) per artikel. 
När det gäller Swich så finns det i dagsläget problem med att stämma av den 
försäljning som redovisas i kassaregistret mot inkomna pengar på 
bankkontot, då det saknas kopplingar mellan Swichfunktionen och 
kassaregistret. Detta innebär en ökad administration vid användningen av 
Swich.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Betalning via kortläsare ska möjliggöras på Rättviksskolan.
2. Den kortläsare som införskaffas måste vara ansluten till kassaregister.
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3. Vid anskaffande av kortläsare ska priserna på varorna höjas så att   
kostnaderna för kortläsaren och korttransaktionerna täcks.”

Yttranden
Joanna Stridh (C), Fredrik Ollén (M), Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S) 
och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Enligt förvaltningens förslag
___________________
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AU § 11 Dnr 2018/80 863

Dalapop

Ärendebeskrivning 
Föreningen Dalapop har inkommit med deras projektbeskrivning samt en 
ansökan om medfinansiering under en 5-års period.
Yttranden
Annette Riesbeck (C), Anki Dåderman (S), Joanna Stridh (C) och Fredrik 
Ollén (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att Dalapop medfinansieras under fem år 
(2017-2021) och att medlen för finansieringen tas ut näringslivsenhetens och 
kulturenhetens budgetar och fördelas med 50 procent (%) vardera.   
Proposition 
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma. 

Allmänna utskottets beslut    
1. Dalapop medfinansieras under en period av fem (5) år, det vill säga 

åren 2017-2021, till en summa av 282 764 SEK.
2. Medlen tas ur näringslivsenhetens och kulturenhetens budgetar och 

fördelas med 50 procent (% ) vardera.
___________________

Sändlista: Kulturenheten
Näringslivsenheten
Dalapop
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AU § 12 Dnr 2018/106 000

LUPP 2018

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse från ungdomsstrateg Stina Evbjer:
”LUPP är ett verktyg för kommunerna att kolla av hur unga ser på sin 
livssituation lokalt, utifrån c:a 80 frågor inom områdena fritid, inflytande, 
skola, trygghet, hälsa, arbete och framtid.
I den ungdomspolitiska strategin står det att Rättviks kommun har som 
målsättning att genomföra LUPP var tredje år. Kommunen har genomför 
LUPP-undersökningen vid tre tillfällen tidigare 2009, 2012 och 2015. 
MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillhandahåller 
den, och själva undersökningen är kostnadsfri. Kommunen behöver ändå 
satsa både tid och resurser i projektet. Tid för att förankra, genomföra och 
sprida LUPP. Resurser för att sammanställa enkäten.
Vid tidigare genomföranden har enkäten genomförts av åk.8 på 
Rättviksskolan och Furudalsskolan samt åk.2 på Stiernhööksgymnasiet. För 
att kunna följa upp det ungdomspolitiska arbetet är det att föredra att 
genomföra på samma målgrupp som tidigare år. 

Förslag till beslut
Att genomföra LUPP under hösten 2018 på Rättviksskolan, Furudalsskolan 
och Stiernhööksgymnasiet.
Att kommunstyrelsen finansierar LUPP-rapporten.”
Yttranden
Anki Dåderman (S), Annette Riesbeck (C) och Joanna Stridh (C) yttrade sig 
i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.  

Allmänna utskottets beslut    
1. LUPP  genomförs under hösten 2018 på Rättviksskolan, 

Furudalsskolan och Stiernhööksgymnasiet.
2. Medlen för att finansiera LUPP-rapporten tas ur kommunstyrelsens 

budget.
___________________
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Sändlista: Ungdomsstrateg
Rektorer 
KSO
Ekonomichef
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AU § 13 Dnr 2017/843 007

Revisionsrapport Intern kontroll och uppsiktsplikt

Ärendebeskrivning 
PwC har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av den 
interna kontrollen samt om  kommunstyrelsens utövande av uppsiktsplikten 
över de kommunala bolagen är ändamålsenlig och tillräcklig.
Kommunrevisionens sammanfattande bedömningar är

- Kommunstyrelsen och nämnderna inte helt har säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll

- Kommunstyrelsen utövande av uppsiktsplikten över de kommunala 
bolagen inte helt är ändamålsenlig och tillräcklig.

För framtiden rekommenderar kommunrevisionen följande:
- Kommunstyrelsen tar fram ett övergripande styrdokument som 

tydligt anger på vilket sätt Rättviks kommun ska arbeta för att 
säkerställa en god intern kontroll. Därefter är det viktigt att 
styrdokumentet görs känt inom hela organisationen och att 
uppföljningar görs avseende dess tillämpning.

- Kommunstyrelsen ytterligare tydliggör system och rutiner för 
uppsiktsplikten över de kommunala bolagen. Till exempel vad gäller 
uppsikten över de delägda bolagen och vilken dialog och 
rapportering som behöver ske mellan dotterbolagen och 
moderbolaget samt vilken dialog och rapportering som behöver ske 
mellan moderbolaget och kommunstyrelsen för att säkerställa 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

- Kommunstyrelsen förtydligar vilka upplysningar de önskar av 
moderbolaget gällande dotterbolagen och vilka upplysningar de 
önskar av de delägda bolagen samt hur ofta det ska ske, som stöd för 
fullgörande av uppsiktsplikten.

- Kommunstyrelsen behöver säkerställa att beslut fattas i enlighet med 
KL 6 kap 1a§ även för de delägda bolagen.
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Förvaltningens förslag till yttrande:
Kommunens verksamheter kan beskrivas i ett antal processer, ex att låna ut 
böcker, tillhandahålla barnomsorg, betala ut lön till personalen, köpa in 
material. Redan idag sker ett stort antal kontroller i kommunens processer, 
till exempel ska alla fakturor attesteras av två personer innan de betalas. En 
god intern kontroll säkerställer att kontrollerna sker på ett systematiskt sätt 
som utvärderar och utvecklar kommunens processer.
Förvaltningen är positiv till revisorernas rekommendation att anta ett 
styrdokument för kommunens internkontrollarbete. Detta skulle kunna 
säkerställa att kommunens internkontrollarbete sker på ett systematiskt sätt. 
Ett arbete har påbörjats för att ta fram ett övergripande internkontroll 
reglemente.
När det gäller uppsiktsplikten har en dialogdag genomförts den 25 januari 
2018. Vid mötet deltog både styrelseledamöter i bolagen samt representanter 
från kommunen och där diskuterades om bolagsordningar, ägardirektiv samt 
uppsiktsplikten. Arbetet med att se över dessa delar kommer att pågå under 
våren 2018.
Kommunstyrelsen kommer för räkenskapsåret 2017 att fatta beslut enligt KL 
6 Kap  9§  även för de delägda bolagen.   
 
Yttranden
Joanna Stridh (C), Annette Riesbeck (C), Anki Dåderman (S) och Fredrik 
Ollén (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) och Anki Dåderman (S) yrkade bifall till 
förvaltningens förslag.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
- Avge yttrande enligt förvaltningens förslag.
___________________
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AU § 14 Dnr 2018/126 75

Mentorsarvoden - Gode män och förvaltare

Ärendebeskrivning 
Från Rättviks överförmyndare förelåg en skrivelse där införande av 
mentorsarvode i utbildning av gode män och förvaltare föreslås för 
kommunen.
Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna har tittat på hur de i Motala 
kommun gjort när de införde systemet med mentorer. Mentorernas uppdrag 
går ut på att vara en tillgång för en ny förordnad ställföreträdare utan 
handläggningsvana i att rent praktisk komma in i sin verksamhet. En ny 
förordnad god man skulle alltså under max ett års tid ha en mentor att ställa 
sina praktiska frågor till.
Mentorsarvodet i Rättviks kommun skulle då vara 1200 SEK/år (100 
SEK/mån) och vara begränsat till ett års tid.
Yttranden
Fredrik Ollén (M), Joanna Stridh (C), Anki Dåderman (S), Annette Riesbeck 
(C) och Jan Dahlquist (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck yrkade att införa mentorsarvoden i Rättviks kommun och 
att arvodet ska vara 100 SEK/månad och max 1200 SEK för ett 
mentorsuppdrag då uppdraget ska fortgå under maximalt ett års tid. 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann 
att allmänna utskottet bifallit yrkandet. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
1. Införa mentorsarvoden i Rättviks kommun.
2. Arvodet ska vara 100 SEK/mån.
3. Uppdraget som mentor ska fortgå under maximalt ett års tid.

___________________

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-02-13

Kommunstyrelsens allmänna utskott

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

AU § 15 Dnr 2018/6 363

Meddelanden 2018

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting

- Meddelande (3/2018) från SKL:s styrelse om överenskommelsen om 
stöd till jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020

Cirkulär:
17:50 Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla
18:01 Ändringar och tillägg i huvudöverenskommelse – HÖK 16 – i 

lydelse 2017-04-01 med OFRs förbundsområde Hälso- och 
sjukvård.

18:02 Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens för-
                      handlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning.

18:03 SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension.
Länsstyrelsen

- Beslut i samråd 12 kap 6 milljöbalken för nyanläggning av   VA, 
Rättviks kommun 

- Meddelande om beslut efter uppföljning enligt Lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och förhöjd beredskap (LEH)

Gysam
- Protokoll från styrgruppsmöte 2017-12-05. (193319)

Inera
- Revidering av allmänna villkor (Ineras allmänan villkor)

Dalabanans intressenter
- Protokoll från styrelsemöte 2017-12-01 (193318)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen    
- Meddelandena läggs till handlingarna.
___________________
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