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Kommunens vision 2030

Rättvik, där tradition
möter framtid!

I kommunen arbetar vi för att vårt Rättvik ska vara så här år 2030:

Rättvik är en tillväxtkommun som genom att vara 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tar 
ansvar för kommande generationer.

I Rättvik finns attraktiva och varierande boende-
miljöer 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 livs- 
kvalitet.

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, entre-
prenörsanda och småskalighet. Företagen känner 
tillit till kommunens verksamheter och de upplever 
vårt samarbete som mycket gott.

Kommunen utvecklas i en positiv riktning efter-
som 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.
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Förvaltningsberättelse
Kommunfullmäktige har formulerat kommunöver- 
gripande mål för perioden 2019–2021 för att nå vision 
2030. Vision 2030 innebär att Rättviks kommun är en 
tillväxtkommun som genom att vara ekologiskt, socialt  
och ekonomisk 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, entrepre-
nörsanda och småskalighet. Företagen känner tillit till 
kommunens verksamheter och de upplever vårt sam-
arbete 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.

Ekonomi och effektivitet
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Mått Mål Resultat

Årets resultat. Mål för 2019 är ett positivt 
resultat som motsvarar 1 % 
av skatteintäkter och generella 
statsbidrag (6,7 mnkr).

Årets resultat, -14,3 mnkr, är negativt. Nej

Soliditeten, d.v.s. det egna kapitalet 
i förhållande till balansomslutningen, 
inklusive pensionsskulden. 

Målet är att soliditeten ska 
motsvara 20 mnkr i eget 
kapital.

Inklusive pensionsskulden blir det egna 
kapitalet negativt med -8,3 mnkr, (-5,6 mnkr), 
vilket motsvarar -1,8 % (-1,2 %) soliditet.

Nej

Sjukfrånvaron i kommunen. Sjukfrånvaron ska ha 
minskat med minst 0,5 %.

Sjukfrånvaron har minskat med 0,33 % 
under året. 

Årets resultat i kommunen
Kommunen redovisar ett underskott 2019 med -14,3 
mnkr (-12,2 mnkr), vilket är -20,5 mnkr sämre (-16,1 
mnkr sämre) än det budgeterade resultatet på 6,2 mnkr 
(3,9 mnkr). Verksamheterna redovisar ett totalt under- 
skott mot budget på -23,7 mnkr (-17,1 mnkr) och 
finansförvaltningen ett överskott på 3,1 mnkr (1,0 mnkr) 
mot budget. Resultatet har alltså försämrats med -2,1 
mnkr (-16,8 mnkr) mellan åren. Det budgeterade 
resultatet är dock höjt med 2,3 mnkr mellan åren.
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God ekonomisk hushållning
Kommuner skall enligt kommunallagen ha ”en god 
ekonomisk hushållning”. För att uppnå detta ska 
kommunen fastställa finansiella mål och riktlinjer 
samt verksamhetsmål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.

Kortsiktigt ekonomiskt mål – resultatmål
Kommunens resultatmål 2019 är att resultatet ska vara 
positivt på en nivå som motsvarar 1 % av kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Ett resultatmål som motsvarar två procentenheter av 
skatteintäkter och generella bidrag skulle ha inneburit 
ett resultatmål på cirka 13,4 mnkr för år 2019. Det 
finns inga exakta tal som beskriver vad som är ett 
rimligt överskott, men en målsättning att resultatet ska 
motsvara två procent av skatteintäkterna, torde har 
varit i linje med kommunallagens mening. I denna del 
kan konstateras att kommunens budget för 2019 låg 
på en lägre nivå. 

Kommunen har inte under en överskådlig tid, med 
undantag för 2016, lagt en budget motsvarande en 
tvåprocentsnivå eller nått upp till en resultatnivå 
motsvarande två procentenheter av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. En långsiktigt hållbar ekonomi 
förutsätter att kommunen når en högre resultatnivå.

Resultatutveckling 2012–2022

Nej
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Långsiktigt ekonomiskt mål – soliditetsmål 
Soliditeten speglar balansen mellan kommunens 
samtliga tillgångar och skulder, d.v.s. inklusive de 
pensionsskulder som redovisas bland ställda panter 
och ansvarsförbindelser. Målet för 2019 är att till-
gångar ska överstiga skulderna med 20 mnkr. Med 
årets resultat är skulderna större än tillgångarna med 
-8,3 mnkr (- 5,6 mnkr), vilket är en försämring med
-2,7 mnkr (-2,4 mnkr). Ett underskott på -8,3 mnkr
motsvarar en soliditet på -1,8 procent.

På lång sikt behöver det dock finnas ett överskott bland 
tillgångarna för att skapa marginaler för reinvesteringar 
och oförutsedda händelser.

Balanskravet och balanskravsutredning 
Enligt kommunallagen måste en kommuns budget 
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 
Detta krav kallas balanskravet.

När räkenskapsåret sedan avslutats ska en avstämning 
göras av om de faktiska intäkterna översteg kostna-
derna. Avstämningen kallas för balanskravsutredning. 
I balanskravsutredningen ska vissa reduceringar och 
tillägg göras i enlighet med lagar och förarbeten.

Om en kommun enligt balanskravsutredningen har 
kostnader för ett visst år som överstiger intäkterna, säger 
kommunallagen att ”det negativa resultatet skall regle-
ras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräk-
ningen återställas under de närmast följande tre åren”.

Från 2018 finns ett negativt resultat på 12,7 mnkr som 
måste återställas enligt balanskravet. Beräkning och 
redovisning av balanskravsresultatet för 2018 och 
2019 framgår nedan.

0

Balansutredning tkr 2019 2018

Årets resultat enligt
resultaträkningen -14 277 -12 189

Reducering av samtliga
realisationsvinster -1 025 -531

Justering realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet 0

Justering realisationsförluster
enligt undantagsmöjlighet 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0

Justering återföring orealiserade
förluster i värdepapper 0 0
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar -15 302 -12 720

Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv 0 0

Användning av medel från
resultatutjämningsreserv 0 0
Årets balanskravsresultat -15 302 -12 720

Återstår att täcka in från tidigare år -12 720

Årets balanskravsresultat -15 302 -12 720
Balanskravsresultat -28 022 -12 720

Utveckling av skatteintäkter, nettokostnader 
och finansnetto 
Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den 
löpande driftverksamheten, avsättningar till framtida 
pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar. Skatte- 
intäkterna steg med 22,0 mnkr (sjönk -11,5 mnkr) 
mellan 2018 och 2019, vilket motsvarar 3,4 procent 
(1,1 procent exkl. kollektivtrafiken).

Hur nettokostnaderna för den löpande verksamheten 
utvecklas i relation till skatteintäkterna är av avgörande 
betydelse för kommunens ekonomiska ställning. Om 
nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna 
försämras kommunens ekonomi, lånebehovet ökar 
och handlingsutrymmet begränsas. På sikt är en sådan 
utveckling ohållbar. 

Mellan 2018 och 2019 steg kommunens nettokostnader 
med 23,3 mnkr (22,9 mnkr, exkl. kollektivtrafiken), 
vilket motsvarar en ökning på 3,5 procent (3,5 procent 
exkl. kollektivtrafiken). Nettokostnaderna utgörs av 
nettot av verksamheternas intäkter och kostnader. 

2018 var det inte kostnaderna som steg utan den största 
förändringen var minskade intäkter i form av driftsbi-
drag för särskilt riktade insatser på 20,3 mnkr. Även 2019  
minskade driftsbidraget för särskilt riktade insatser med 
16,8 mnkr. Totalt sett 2019 ökade skatteintäkterna med 
3,4 % och netto kostnaderna något mer med 3,5 %. 

Även om 2019 års förändringar i stort sett har följts åt 
så ligger kommunen på en för hög nettokostnadsnivå. 
Nettokostnaderna uppgår för 2019 till 102,9 procent 
(102,8 procent) av skatteintäkterna. Detta innebär 
att den löpande driften inte täcks av skatteintäkterna 
varken 2018 eller 2019. 

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Föreskrifter för förvaltningen av medel för pensions-
förpliktelser har beslutats av kommunfullmäktige år 
2000. I nuläget är inga likvida pensionsmedel avsatta 
i extern förvaltning eller i särskilda tillgångar för 
pensionsförpliktelser eller pensionsmedel.

Avsättning för pensioner i balansräkningen uppgår till 
55,9 mnkr (47,4 mnkr).

Pensionsförpliktelser intjänade för 1998 redovisas inte 
i balansräkningen, utan återfinns under ”Panter och 
ansvarsförbindelser. Den 31 december 2019 uppgår 
pensionsskulden intjänad före 1998 till 220,7 mnkr 
(232,3 mnkr) och skulden har minskat med 11,6 mnkr 
(9,7 mnkr) i jämförelse med föregående år.

Likviditet
Med likviditet avses betalningsförmåga på kort sikt. 
Kommunen har för närvarande en god likviditet, vilket 
uppkom under 2015 då Rättviks Fastigheter AB löste 
ett lån från kommunen på 106 mnkr. Kommunen hade  
vid årets utgång en likviditet på 115,3 mnkr (129,6 mnkr). 

Under 2019 har kommunen lånat ut ytterligare 5,5 mnkr 
till Rättviks Skoljordbruk AB för investeringar. Även 
kommunens negativa resultat tär på kommunens lik- 
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viditet eftersom kostnaderna hela tiden är högre än 
intäkterna, vilket är ohållbart.

Det aktuella ränteläget har gjort att likviditeten inte 
ger någon avkastning och att någon placering av likvi-
ditetsöverskottet inte heller har gjorts, då bra alterna-
tiv saknas på marknaden.

Lån
Under 2013 överfördes kommunens samtliga externa 
lån på sammanlagt 216,0 mnkr till Rättviks Fastigheter 
AB. Följden av detta är att kommunen inte längre har 
någon extern låneskuld.

Till och med 2015 fanns ett koncerninternt lån på 106 
mnkr genom kommunens utlåning till Rättviks Fastig-
heter AB. 2015 tog Rättviks Fastigheter AB egna lån 
hos Kommuninvest och återbetalade lånet till kommu-
nen. I och med detta ökade den externa låneskulden i 
koncernen.

Kommunskoncernen redovisar en hög låneskuld per 
invånare i jämförelse med andra kommuner. Den 31 
december 2018 var den långfristiga skulden i koncer-
nen 89 051 kr (88 837 kr) per invånare. Genomsnittet 
i riket var 54 103 kr (51 012 kr). 2017 var kommun-
koncernen den 6:e högst belånade kommunen i kronor 
per invånare. 2018 är kommunen den 16:e högst 
belånade.

Under 2018 ökade lånen i koncernen med ytterligare 
20,2 mnkr (9,5 mnkr) netto. Under 2020 kommer 
dock ett antal större lån att löses med medel från 
försäljningen av vindkraftverk och fjärrvärmeverk-
samhet, vilket kommer att minska volymen lån i 
koncernen.

Borgensåtaganden
Kommunens totala utnyttjade borgensåtagande uppgår 
till 997,9 mnkr (977,6 mnkr). Jämfört med år 2018 är 
detta en ökning med 20,3 mnkr (2,4 mnkr). 

Den helt dominerande delen av borgensåtaganden ut-
görs av borgen för de kommunala bolagens åtaganden 
och den utnyttjade borgen gentemot bolagen är 992,0 
mnkr (977,5 mnkr). Övriga borgensåtaganden är för 
egna hem. 

Soliditet
Soliditeten anger hur stor andel av de totala tillgång-
arna som finansierats med egna medel. Soliditeten 
är ett mått som visar kommunens ekonomiska styrka 
på lång sikt. Resultatutvecklingen och tillgångarnas 
förändring är det som påverkar soliditeten.

Soliditeten bör beräknas inklusive kommunens samt-
liga skulder, det vill säga även den del av pensions-
skulden som redovisas under panter och ansvarsför-
bindelser.

Kommunens soliditet är nu negativ med -8,3 mnkr 
(-5,6 mnkr), motsvarande -1,8 procent (-1,2 procent). 
Försämringen beror på kommunens negativa resultat 
på -14,3 mnkr och minskningen av pensionsskulden 

under ställda panter och ansvarsförbindelser med 11,6 
mnkr, tillsammans en försämring med -2,7 mnkr (-2,5 
mnkr). Den genomsnittliga soliditeten i landet var 
26,0 procent (25,6 procent) den 31 december 2018. 
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Av diagrammet framgår hur soliditeten har utvecklats 
från 2011–2019.

Styrelsen och nämndernas resultat
Totalt redovisar kommunstyrelsen ett underskott på 
-23,6 mnkr (-17,4 mnkr) mot budget, vilket är mycket 
oroande. Kommunens två stora förvaltningar redovisar 
stora underskott mot budget; socialförvaltningen med 
-18,1 mnkr (-8,1 mnkr) och barn- och utbildnings- 
förvaltningen -12,3 mnkr (-2,7 mnkr). 

Två förvaltningar redovisar överskott mot budget i 
år; stab- & serviceförvaltningen 2,0 mnkr (-4,9 mnkr) 
och kommunstyrelsen, centralt, som redovisar ett 
överskott på 4,7 mnkr (0,3 mnkr).

Samhällsutvecklingsförvaltningen, miljö- och bygg-
nadsnämnden, valnämnden, revisorerna, överför-
myndaren och kommunfullmäktige, centralt redovisar 
endast mindre avvikelser mot budget.

Finansförvaltningen redovisar en positiv avvikelse på 
3,1 mnkr (1,0 mnkr). Avvikelsen hos finansförvalt-
ningen beror i huvudsak på högre generella statsbidrag 
skatter än budgeterat med 6,7 mnkr (-1,2 mnkr). Skatte- 
intäkter blev i nivå med budget (0,3 mnkr).  

Pensionskostnaderna blev högre än budgeterat med 
-6,7 mnkr (lägre med 3,0 mnkr). 

Sänkta arbetsgivaravgifter till äldre har gett ett 
överskott på 2,7 mnkr (2,9 mnkr), varav 0,9 mnkr 
(1,6 mnkr) inte var budgeterade och en återbetalning 
från Kommuninvest på 1,8 mnkr (3,1 mnkr) gav ett 
överskott bland de finansiella intäkterna. 

Till detta kommer ett antal mindre avvikelser. Övriga 
budgetavvikelser finns beskrivna under respektive 
nämnd/förvaltnings redogörelse.

Sjukfrånvaro
Ohälsotalet har minskat med 0,33 procentenheter 
från årsskiftet 2018 till nuvarande total på 7,27 % 
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(2018=7,60 %). Detta resultat är positivt men visar 
samtidigt att vi måste fortsätta att arbeta aktivt med 
rehabilitering och framförallt hälsofrämjande åtgärder 
och tidiga insatser.

Under året har HR-enheten anställt två HR-strateger 
och en ny HR-chef. Alla förvaltningar har därmed 
stöd av en HR-strateg som hjälper cheferna att följa 
upp alla längre sjukfall. HR-strategerna kan också 
medverka vid behov i till exempel rehabsamtal och 
vid framtagande av rehabiliteringsinsatser. 

HR-enheten skickar ut sjukfrånvarouppgifter till samt-
liga chefer efter varje kvartal. De verksamheter som 
har mer än 8 % frånvaro följer HR-enheten aktivt upp 
och erbjuder chefen hjälp. HR-enheten har uppdaterat 
rehabmodulen i Heroma. 

Vidare har en digital hälsoutbildning via Iknow 
(Hälsokompetens för chefer) genomförts. Den digitala 
utbildningen har sedan följts upp av en intern utbild-
ning, för våra chefer, gällande hela rehabiliteringspro-
cesen inklusive rehabmodulen.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Kommunen har tre finansiella mål och 28 verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Nedan beskrivs och 
följs kommunens verksamhetsmål upp.

Barnomsorg och skolverksamhet

Mål 
Barn, ungdomar och skola

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Elever som går ut grundskolan har ett genomsnittligt 
meritvärde (betygsgenomsnitt) över 230.

Nej Bättre resultat än 2018, men når inte upp till målet. 

Vi har minskat antalet lärarlösa och inställda lektioner. Delvis Upplevelsen är att antalet lektioner är på en liknande 
nivå 2019 som under 2018.

Stiernhööksgymnasiet är en attraktiv skola där minst 
60 % av eleverna från Rättvik studerar.

Nej Förhållandevis hög andel Rättvikselever på 
Stiernhööksgymnasiet men ej upp till 60 %.

Stiernhööksgymnasiet har utökat samarbete med 
vuxenutbildningen inom uppdragsutbildningar.

Delvis Samverkan sker i stor utsträckning men svårt med 
resurser till uppdragsutbildningar.

Fler elever ska slutföra gymnasiet på tre år. Nej Andelen elever som slutför gymnasiet på tre år har 
minskat mellan 2018 till 2019.

Elever som går ut grundskolan har ett genomsnittligt 
meritvärde över 230 är ett mål från fullmäktige.

Resultaten är högre än förra året (2018= 205,2) men 
når inte upp till målet 230 meritvärdespoäng. Målet 
nåddes dock sett till flickornas resultat.

Genomsnittligt meritvärde

Totalt Pojkar Flickor

Rättvik 215,3 195,8 238,8

Riket 229,8 217 243,3

Ser man till meritvärde visar det att flickor har mycket 
bättre betygsresultat än pojkarna. I år är det hela 43 
poäng som skiljer i meritvärde. Förra året var det 18,4 
poängs skillnad. Pojkarna har ungefär samma resultat 
i år medan fickornas resultat ökat med 22,3 poäng. 
Denna trend har vi sett i många år. I en likvärdig skola 
ges alla elever möjligheter att lyckas och vi måste nu 
arbeta för att betygsgenomsnittet höjs för alla och sär-
skilt pojkar. Detta arbete börjar med språkutvecklande 
arbete på förskolan, med läsa-, skriva-, räknagarantin i 
F-klass och åk 1 samt en satsnings på språkutvecklande
arbetssätt för grundskolans personal.

Vi har minskat antalet lärarlösa och inställda lektioner 
är ett mål från kommunfullmäktige.
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För att minska antalet lärarlösa lektioner görs fram- 
förallt två saker; 

1. Mätningar genom en elevenkät med syfte att belysa 
och följa frågan. 

2. Samordning av lektioner vid personalfrånvaro. 

På gymnasiet kommunicerar ofta lärare och elever kring 
lektioner där läraren inte kan närvara på grund av sjuk- 
dom, vård av sjukt barn, fortbildning eller annat upp- 
drag. Eleverna har eller ges uppgifter för att inte tappa 
kurstid. Att ersätta med vikarie är inte alltid effektivt 
då ämnesinnehållet kan vara avancerat och ansvarig 
lärare och elever väljer att kommunicera med varandra.

Enkätresultat: Min svar 1. Max svar 4. Mitten 2,5.

2018 2019

Lektionerna är sällan inställda 2,9 2,9

Lektionerna leds alltid av en aktiv och engagerad lärare 2,8 3,0

De flesta elever anger att lektionerna sällan är in- 
ställda och att de leds av en aktiv och engagerad lärare. 
På påståendet att ”Lektionerna är sällan inställda” 
uppgår medelvärdet till 2,9 för både 2018 som för 
2019.

Resultatet har förbättrats något mellan åren vad gäller 
påstående nummer två. Överlag anses inte svaren 
sticka ut.

Stiernhööksgymnasiet är en attraktiv skola där minst 
60 % av eleverna från Rättvik studerar har fullmäktige 
fastställt som ett mål.

Under några år har det relativa söktrycket från elever 
folkbokförda i Rättvik sjunkit något men ligger gene- 
rellt sett i paritet med riket. Nya insatser har gjorts med 
bland annat riktad information till elever som går i kom- 
munens högstadieskolor. Det finns dock en lång tradition 
i Rättvik att läsa vid en gymnasieskola på annan ort.

Elever folkbokförda i kommunen som går i kommunens skola

2014 2015 2016 2017 2018

Stiernhööksgymnasiet 47 % 54 % 55 % 53 % 52 %

Riket (N1 7895) 52 % 52 % 54 % 53 % 51 %

Stiernhööksgymnasiet har utökat samarbete med 
Vuxenutbildningen inom uppdragsutbildningar är 
ett mål. Samarbete sker genom bland annat: lokaler, 
översyn av nya utbildningsinslag, samverkan kring 
personal, särvux, nyanlända. Det har dock funnits 
svårigheter gällande resurser till uppdragsutbildningar.

Fler elever ska slutföra gymnasiet på tre år är ett mål 
från fullmäktige. Tyvärr har andelen elever som av-
slutar sina studier med en examen inom tre år sjunkit 
till 67 %. Detta beror bland annat på fler avhopp än 
vanligt då den lokala hockeyutbildningen lades ner 
och en handfull elever slutade.

Fullföljd utbildning inom 3 år (med examen)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stiernhööksgymnasiet 76 % 66 % 80 % 70 % 72 % 67 %

Riket 71 % 74 % 74 % 77 % 76 % 77 %
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Vård, omsorg och omtanke

Mål 
Vård, omsorg och omtanke

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Vi har startat upp Familjens Hus tillsammans 
med Region Dalarna.

Nej Familjens Hus har inte startats upp.

Behovet av att placera barn har minskat. Ja Målet uppfyllt – antalet placeringar har minskat.

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

Nej I genomförd brukarundersökning har nöjdheten 
minskat från 86 % (2018) till 84 % (2019).

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst 
har ökat.

Nej I genomförd brukarundersökning har nöjdheten 
minskat från 91 % (2018) till 87 % (2019).

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

Ja Andelen brukare som är nöjda har ökat från 78 % till 
92 % för år 2018. Några resultat för 2019 föreligger 
ännu inte.

Bemötandet på våra särskilda boenden och 
inom hemtjänsten har förbättrats. 

Delvis Bemötandet inom hemtjänsten har förbättrats och 
inom särskilt boende försämrats.

Andelen personer som är nöjda med stödet 
till anhöriga ökar.

Nej Stödet har inte ökat. Anhörigsamordnartjänsten 
vakanshålls.

Antalet fallolyckor har minskat med 10 %. Nej Fallolyckorna har minskat med 9,5 % mellan 
2017–2018.

Vi erbjuder fler feriejobb till gymnasieungdomar. Ja Kommunen har kunnat erbjuda de ungdomar som 
sökt feriearbete en anställning.

Ett mål från fullmäktige är att ”Familjens Hus” har 
startats upp tillsammans med Region Dalarna. Målet 
är ej uppfyllt.  Ett möte med tjänstemän i kommunen 
och regionen har hållits inom ramen för utvecklings-
arbetet ”Tidiga och samordnade insatser” (TSI).

Behovet av att placera barn har minskat är ett mål 
från fullmäktige. Målet är uppfyllt jämfört med 2018 
med anledning av att placeringar för ensamkommande 
barn har avslutats under året. Sett till ”övriga” 
placeringar är nivån lika för båda åren. Samverkan 
har också stärkts mellan socialförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen vad gäller barn 
och unga.

Andelen personer som är nöjda med sitt särskilda 
boende har ökat är ett mål från fullmäktige. I genom-
förd brukarundersökning visar resultatet att personer 
i särskilda boenden är relativt nöjda. En marginell 
minskning mellan 2018 och 2019, från 86 % nöjdhet 
till 84 %. Kommunen har ett ökat fokus på rehabilite-
rande förhållningssätt. Aktiviteter har bland annat va-
rit att arbetsterapeut och fysioterapeut träffar personer 
som flyttar in på särskilt boende i ett tidigare skede än 
tidigare. Teknikcoacher, som har till uppgift att stödja 
i digital teknikanvändning finns på samtliga särskilda 
boenden. Parcyklar ”sidebyside” finns på samtliga 
särskilda boenden.

Ett mål från fullmäktige är att andelen kunder som 
är nöjda med sin hemtjänst har ökat. I genomförd 
brukarundersökning visar resultatet att personer med 

hemtjänst är relativt nöjda. En minskning har dock skett 
mellan 2018 och 2019, från 91 % nöjdhet till 87 %. 

Antalet brukare som är nöjda med kvalitén på sin 
LSS-grupp- och servicebostad har ökat är ett mål 
från fullmäktige. Teknikcoacher, som har till uppgift 
att stödja i digital teknikanvändning finns på samt-
liga boenden. Uppstartat arbete med FUNCA – ett 
webbaserat arbetsverktyg för högre delaktighet och 
självbestämmande för vuxna personer med insatser 
enligt LSS. Wifi och digitala enheter finns på samtliga 
boenden. Andelen brukare som är nöjda med kvalite-
ten på sin LSS grupp- och servicebostad har ökat från 
78 % till 92 % för 2018. Finns ännu inga tillgängliga 
siffror för 2019.

Ett mål från fullmäktige är att bemötandet på våra 
särskilda boenden och inom hemtjänsten har förbätt-
rats. Bemötandet inom hemtjänsten har förbättrats 
något enligt en brukarbedömning och inom särskilda 
boenden är brukarbedömningen en försämring från 
2018 till 2019. 

Andelen personer som är nöjda med stödet till an-
höriga ökar är ett mål från fullmäktige. Målet är ej 
uppfyllt, anhörigsamordnartjänsten har hållits vakant. 
Aktiviteter har trots detta pågått.

Antalet fallolyckor har minskat med 10 % är ett mål 
från fullmäktige. Rättvik ligger under medel vad avser 
fallolyckor och antalet har minskat med 9,5 % mellan 
2017 och till 2018. Det finns ännu inga siffror för 
2019 i Kolada.
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Vi erbjuder fler feriejobb till gymnasieungdomar 
är ett mål från fullmäktige. Socialförvaltningen har 
kunnat erbjuda de ungdomar som sökt ett feriearbete. 

Budgeten för detta har inte utökats. Samhällsutveck-
lingsförvaltningen har haft fem sommarjobbare som 
kommunutvecklare med hållbarhetsfokus.

Arbetsmarknad och näringsliv

Mål 
Arbetsmarknad och näringsliv

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Vi ligger topp 25 i Svenskt Näringslivs 
företagsklimatranking.

Nej Rättvik är på plats 53 i Svenskt Näringslivs 
företagsklimatranking.

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

Ja En ökning har skett med 4,17 %.

Målet från fullmäktige är att kommunen är bland de 
25 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs företags-
klimatranking. Företagsklimatsrankingen visade att 
Rättvik hamnade på plats 53 i 2019 års ranking.  

Vårt näringslivsarbete har resulterat i ett ökat antal 
gästnätter i kommunen är ett mål från fullmäktige. 
De flesta gästnätter har Rättvik under sommarsäsongen. 
Det är också en ganska lång eftersläpning i denna 
statistik. Mellan 2017 och 2018 ökade antalet gäst- 
nätter med 4,17 %. 

Boende, samhällsplanering och infrastruktur

Mål 
Boende och samhällsplanering

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

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

Nej Antalet har inte ökat.

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

Ja Det har byggts mer än 60 nya bostäder under 2019.

Exploatering av ett flertal bostadsområden 
har påbörjats.

Ja Exploatering av Lissbrändan har påbörjats.

En detaljplan för Persborgsområdet är antagen. Nej En detaljplan för Persborgsområdet har 
inte antagits.

Vi har utvecklat biblioteksfilialerna i Boda 
och Furudal till mötesplatser.

Ja Biblioteksfilialerna har försetts med utrustning som 
innebär att låntagare själva kan låna och registrera 
sina lån.

Antalet mötesplatser och ”hängställen” för ungdomar 
har utökats i hela kommunen är ett mål från fullmäktige. 
Bedömningen är att antalet ställen är oförändrat.

Ett mål är att det har skapats minst 60 nya bostäder. 
Målet har uppnåtts, där RFAB:s 40 lägenheter i kv. 
Mangeln samt privata hyresrätter och ett flertal egna-
hem ingår.

Exploatering av ett flertal bostadsområden har påbör-
jats är ett mål från fullmäktige. Målet bedöms som 
uppnått. Förberedelser för två delar av Lissbrändan är 
påbörjade och tomter iordningsställda i Sjurberg.

En detaljplan för Persborgsområdet är antagen är ett 
mål från fullmäktige. Ett samrådsförslag är under 
framtagande för detaljplan Persborg.

Vi har utvecklat biblioteksfilialerna i Boda och 
Furudal till mötesplatser är ett mål från fullmäktige. 
Filialerna har försetts med utrustning som innebär att 
låntagare själva kan låna och registrera sina lån. Detta 
ger möjlighet att ha ”meröppet”, d.v.s. öppet utan 
bemanning. 
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Demokrati och delaktighet

Mål 
Demokrati och delaktighet

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Invånarna upplever att möjligheten till insyn och 
inflytande ökar.

Ja Kommunen har ett högre Nöjd Inflytande Index vid 
SCB-medborgarundersökning jämfört med snittet av 
övriga kommuner i landet.

Vi erbjuder väl utvecklade digitaliserade tjänster 
inom alla verksamhetsområden.

Ja En gemensam e-tjänsteplattform för hela Dalarna 
håller på att införas.

Invånarna upplever att möjligheten till insyn och 
inflytande ökar är ett mål från fullmäktige.  

Kommunen har ett högre snitt vad avser Nöjd In-
flytande Index vid SCB-medborgarundersökningen 
jämfört med snittet av övriga kommuner i landet. Vår 
webbplats är den viktigaste kanalen för information 
till medborgare och omvärld. Vi arbetar fortlöpande 
med att uppdatera informationen och att kommunicera 
så tydligt och lättillgängligt som möjligt. Kommunens 
närvaro i sociala medier är en viktig del i att hålla 
kommunens invånare informerade om vad som sker i 
kommunen. Det är också en bra kanal för medborgare 
att enkelt ställa frågor som sedan de sakkunniga i 
kommunen kan svara på.  Medborgarna i Rättvik är 
aktiva med att skriva medborgarförslag till kommunen.

Vi ser till att kommunens medborgare ges tillfälle att 
träffa politiker och tjänstemän på flera olika platser 
runt om i kommunen. På informationsmöten på t.ex. 
Rättviks marknad och i Dalhalla kan invånarna disku-
tera viktiga frågor och argumentera för sina åsikter.

Vi erbjuder väl utvecklade digitaliserade tjänster inom 
alla verksamhetsområden är ett mål från fullmäktige. 
På digitaliseringsfronten börjar kommunen komma 
ifatt systemmässigt. Verksamhetssystem är uppdaterade 
och i de allra flesta fall moderna så man på riktigt 
kan börja prata om att det finns möjlighet att erbjuda 
digitaliserade tjänster. Den största haken nu är att nya 
verktyg oftast kräver nya arbetssätt. D.v.s. personalen 
måste gå från att vara datoriserade till att bli digitali-
serade och för att lyckas med det krävs såväl utbild-
ning som mod. 

Något som just nu också är väldigt aktuellt är de 
inledande dialogerna kring länsövergripande sam-
arbeten. Det är flera initiativ tagna inom både skola 
och omsorg. Något som är mycket glädjande är att vi 
närmar oss en länsövergripande E-tjänsteplattform. 
Med denna plattform räknar vi med att det blir effek-
tivt att nå kommuninvånarna samtidigt som vi inom 
organisationen på riktigt kan börja se över manuella 
arbetsrutiner.

Kultur och fritid

Mål 
Kultur och fritid

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Utveckla kultur- och fritidsutbudet på området 
”Helsingland”.

Delvis Markupplåtelseavtal för en skatepark är klart.

Skidområdet på Jarl är klart i samarbete med 
föreningslivet.

Delvis Åtgärder har gjorts som har utvecklat området, men 
de sista delarna är inte klara.

Utveckla kultur- och fritidsutbudet på området 
”Helsingland” är ett mål från fullmäktige.

Arbetet pågår, bl.a. deltar samhällsutvecklingsförvalt-
ningen i förberedelserna för en skatepark där mark- 
upplåtelseavtal är klart. Våra enheter ska samverka 
mer för att åstadkomma en gemensam målbild för hur 
kultur- och fritidsutbudet och därmed markanvänd-
ningen ska se ut.

Skidområdet på Jarl är klart i samarbete med fören-
ingslivet är ett mål från fullmäktige. 

Åtgärder har gjorts som utvecklat och höjt standarden 
på området, men sista delarna ej klara. Extern finansie-
ring söks för dessa delar. Det har köpts in ytterligare en 
snökanon till Jarlområdet. Utveckling av snökanonan-
läggning och arenan diskuteras med föreningslivet och 
arbetet med en ansökan till Arvsfonden har påbörjats. 
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Miljö och hållbarhet

Mål 
Miljö

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Vi har ökat andelen miljömärkta produkter i 
våra verksamheter.

Delvis Förankring och kunskapsspridning om konsumtionens 
betydelse för ett Hållbart Rättvik.

Användningen av fossilfria bränslen utgör minst 20 %. Ja Målet uppnått – andelen HVO diesel utgör minst 20 %.

En ny miljöpolicy är antagen. Nej En ny miljöpolicy är under framtagande. 
Färdigt förslag under 2020.

Vi har ökat andelen miljömärkta produkter i våra 
verksamheter är ett mål från fullmäktige. Vi har i 
dagsläget inget fungerande analyssystem där vi kan 
mäta andelarna kopplat till inköp. Under året har vi 
fortsatt att förankra och sprida kunskaper om konsum-
tionens betydelse för ett Hållbart Rättvik, vilket bör 
inspirera till ändrade beteenden. Städ- och kostenheten 
arbetar strategiskt i miljöhänseende. Det finns flera 
avtal tillgängliga med miljömärkta alternativ och fram- 
för allt städ, kost och de som köper kontorsmaterial 
har möjlighet att göra valen.

En ny miljöpolicy är antagen är ett mål från fullmäk-
tige. Ett tjänstemannaförslag är under framarbetande 
men är ännu inte klart. Målet är inte uppnått.

Användningen av fossilfria bränslen utgör minst 20 % 
är ett mål från fullmäktige. Målet är uppnått genom 
att gymnasiet har ställt om till HVO-bränsle istället 
för vanlig diesel. Förutsättningen för att ytterligare 
minska fossilberoendet har förbättrats då kommunen 
under 2019, och även framgent, köper in fordon som 
är producentgodkända för att köra på HVO. Ansträng-
ningarna för att hitta en leverantör av HVO som kan 
tillhandahålla drivmedel för dessa fordon har dock 
hittills varit fruktlösa, men inköpssamordnaren jobbar 
vidare i frågan.
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Personalekonomiskt bokslut
Rättviks kommuns personalekonomiska bokslut ger 
en bild av organisationen och nuläget avseende vår 
personal. Nulägesbilden är ett viktigt underlag för att 
sätta upp riktning och mål för framtiden.

Personalstruktur
Anställningsform
I Rättviks kommun jobbar anställda under ett antal 
olika kollektivavtal. De flesta omfattas av Allmänna 
bestämmelser (AB). 

Andra avtal är avtalet för deltidsbrandmän (RiB) och 
bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspoli-
tiska insatser (BEA).

Den 31 december 2019 hade 1 041 personer tillsvidare- 
anställning i Rättviks kommun. Det motsvarade 934,4 
helårsarbetare (ÅA). Antalet visstidsanställda (månads- 
avlönade) var 109 personer. Det motsvarade 85,0 
helårsarbetare (ÅA).

Anställningar per 31 december

2018 2019

Tillsvidareanställda 1 017 1 041
motsvarande årsarbetare 881,3 934,4
Visstidsanställda, månadsavlönade 159 109
motsvarande årsarbetare 156,5 85,0

Åldersstruktur
Tabellen visar åldersfördelningen bland tillsvidareanställd personal. Medelåldern 2019 var 46,6 år.

Åldersstruktur 2018 2019

-29 år 87 104
30–39 år 150 186
40–49 år 275 274
50–59 år 327 345
60–99 år 144 132

Medelålder 47,1 46,6

Sysselsättningsgrad
I tabellen nedan visas den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga månadsavlönade, fördelat på för-
valtning och kön.

Sysselsättningsgrad per 2019-12-31
Kvinnor Män Totalt

Samtliga månadsavlönade 87,8 (87,4) 91,8 (91,6) 88,6 (88,3)

Barn- och utbildningsförvaltningen 92,8 (91,4) 93,8 (93,8) 93,0 (89,4)

Socialförvaltningen 84,0 (84,2) 88,2 (88,0) 84,7 (84,8)

Samhällsutvecklingsförvaltningen 93,4 (84,2) 86,9 (89,4) 90,5 (89,5)

Stab- & serviceförvaltningen 88,2 (87,4) 98,7 (99,2) 90,1 (89,5)

Könsfördelning
Av de 1 041 tillsvidareanställda 2019 var 830 kvinnor (79,7 %) och 211 män (20,3 %).
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Personalkostnader
Årslönesumma
Årslönesumman för 2019 uppgick till cirka 388 mnkr. 
Detta avser total kontant utbetald bruttolön och inklu-
derar således inte arbetsgivaravgifter. För 2019 var 
den sammanlagda lönekostnaden inklusive arbetsgi-
varavgiften ca 545 mnkr.

Timlönekostnader
Kommunens kostnader för timlön uppgick 2019 till ca 
24,8 mnkr (25,8 mnkr).

Löneutveckling
Jämfört med 2018 har medellönen för tillsvidare- 
anställda ökat med 773 kronor från 28 834 till 29 607 
kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,68 %. 

Medellönen påverkas av såväl utfallet i löneöversyner 
som lönesättning vid nyanställning.

Medellön 2019  
Kvinnor Män Totalt

Barn- och utbildningsförvaltningen 32 146 34 077 32 634

Socialförvaltningen 27 464 25 426 27 143

Samhällsutvecklingsförvaltningen 32 176 34 625 33 278

Stab- & serviceförvaltningen 27 294 36 438 28 922

Hela kommunen 29 179 31 263 29 607

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
I nedanstående tabeller redovisas den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstid.

Åldersindelat 
Totalt

0–29 8,89 (8,5)

30–49 6,97 (7,5)

50–65 7,16 (7,7)

66–99 2,67 (3,5)

Hela kommunen 7,27 (7,6)

Förvaltningsfördelat 
Totalt

Barn- och utbildningsförvaltningen 5,03 (6,2)

Socialförvaltningen 9,82 (9,5)

Samhällsutvecklingsförvaltningen 6,30 (4,7)

Stab- & serviceförvaltningen 5,57 (6,6)

Hela kommunen 7,27 (7,6)
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Rättviks kommun
Kommunhus AB

Bostäder

Rättviks Vatten och
Avfall AB

Rättviks
Fastigheter AB

Vatten & Avlopp

Avfall

Fjärrvärme

Lokaler

Park & Väg

Rättviks
Skoljordbruk ABRättviks Energi AB

Rättviks kommun

Organisationen för Rättviks kommun Kommunhus AB ser ut enligt följande:

Sammanställd redovisning

Rättviks kommun Kommunhus AB är ett helägt dotter- 
bolag till Rättviks kommun.

Rättviks kommun Kommunhus AB är äger 100 % av 
aktierna i Rättviks Fastigheter AB, Rättviks Vatten 
och Avfall AB, Rättviks Energi AB och Rättviks 
Skoljordbruk AB. 

Per den 31 december 2019 såldes ett vindkraftverk och 
den 2 februari 2020 såldes nästa vindkraftverk som 
tillhörde Rättviks Fastigheter AB, Rättviks Energi 
AB och Rättviks kommun. I och med detta upphörde 
kommunens vindkraftverksamhet. 

Den 1 februari 2020 såldes Rättvik Energi AB och 
Dala Energi Värme AB (fjärrvärmen i Leksand) till 
det nybildade bolaget, Värmevärden Siljan AB. Det 
nybildade bolaget ägs till 51 % av Värmevärden AB. 
Resterade 49 % av bolaget ägs till 24,5 % av Dala 
Energi AB och till 24,5 % av Rättviks kommun Kom-
munhus AB. Genom detta förfaringssätt äger Rättviks 
kommunen indirekt fortfarande delar av fjärrvärme-
verksamheten i kommunen.  

Dala Vatten och Avfall AB är ett kompetensbolag som 
ansvarar för renhållningsverksamheten och vatten- 
och avloppsverksamheten i Gagnefs, Leksands, 
Rättviks och Vansbro kommuner samt ledning och 
administration av fjärrvärmeverksamheten i Rättviks 
kommun. Dala Vatten och Avfall AB ägs direkt eller 
indirekt av Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro 
kommun med 25 % vardera. 

Utöver ovan beskrivna bolag har kommunen direkt 
eller genom Rättviks kommun Kommunhus AB ande-
lar i ett antal organisationer där ägandet och inflytan-
det inte bedöms som bestämmande eller understiger 
20 % av andelar och röstvärde. Några av de viktigare är; 
Dala Energi AB (20,9 %), Orsa Grönklitt AB (1,5 %), 
Dalhalla Förvaltning AB (11,0 %), Utveckling i 
Dalarna Holding AB (6,7%) samt Rättviks Arena AB 
(20%).

Årsresultat
Årets resultat i koncernen uppgår till -9,3 mnkr 
(-17,1 mnkr). 
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Investeringsredovisning
För 2019 beslutade kommunfullmäktige om en inves-
teringsbudget på 16,5 mnkr (18,5 mnkr). Budgeten är 
uppdelad på inventarier 10,0 mnkr (11 mnkr), infra- 
struktur 5,0 mnkr (5,0 mnkr), investeringar i byggnader 
0,5 mnkr (0,5 mnkr) samt investeringar i mark och 
anläggningar 1,0 mnkr (1,0 mnkr).

Totalt har investeringar genomförts till en nettoutgift 
om totalt 12,9 mnkr under 2019.

I tabellen nedan visas årets investeringar per förvalt-
ning.

Investeringsredovisning 2019 (tkr)

FÖRVALTNING

Budget 2019 Utfall 2019

Stab- & serviceförvaltningen 3 200 2 635

Samhällsutvecklingsförvaltningen 7 700 5 502

Barn- och utbildningsförvaltningen 4 000 3 839

Socialförvaltningen 1 600 905

Summa investeringar 16 500 12 881

Stab & serviceförvaltningen har en total budget på 
3,2 mnkr. Totala investeringar uppgår till 2,6 mnkr. 
Räddningstjänsten har en budget på 0,5 mnkr, varav 
0,5 mnkr är förbrukat. Kanslienheten har en budget på 
0,3 mnkr och 0,1 har använts till att utveckla kommu-
nens webb. It-enheten har en budget på 2,1 mnkr och 
årets investeringar uppgick till 2,0 mnkr med följande 
fördelning: IT-struktur 2,0 mnkr, IT-säkerhet 0,1

Samhällsutvecklingsförvaltningen har för 2019 haft 
en investeringsram på 7,7 mnkr fördelat på 5,0 mnkr 
för infrastruktur, 1,0 mnkr för mark och anläggningar, 
0,5 mnkr för byggnader och 1,2 mnkr för inventarier. 
Totalt investerade förvaltningen 5,5 mnkr.

Budgeterade investeringar i fastigheter och i idrotts- 
anläggningar har inte genomförts. Även investeringar 
i inventarier och inredning på kulturenheten har fått 
anstå.

Miljö- och byggenheten har påbörjat bytet av verk-
samhetssystem och där har 0,1 mnkr investerats. 
Fritidsenheten har investerat i en ny fyrhjuling för att 
underlätta spårpreparering samt kompletterat med en 
snökanon (0,4 mnkr) för att säkerställa konstsnöpro-
duktion vid Jarlområdet. Slalombacken har totalreno-
verat växellådan (0,2 mnkr) till skidliften. Totalt har 
enheten förbrukat 0,7 mnkr av budgeterade 1,2 mnkr. 

Kartverksamheten har investerat i 0,2 mnkr i ny 
mätutrustning och mark- och planenheten har köpt 
nytt arbetsfordon för 0,1 mnkr. 

Årets infrastrukturinvesteringar består av vägbelysning 
2,0 mnkr, gång- och cykelvägar 0,5 mnkr och väg- 
beläggningar 1,6 mnkr. 

Slutligen har förvaltningen gjort investeringar i dammar 
med 0,5 mnkr. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har 4,0 mnkr 
budgeterat för investeringar. Totalt har förvaltningen 
investerat för 3,8 mnkr. 0,5 mnkr har använts för 
inköp av fordon och maskiner. Gymnasieskolan har 
investerat 2,0 mnkr till inredning till djurhuset och ny 
teknik i undervisningsmiljöer med 0,3 mnkr. Upp- 
gradering av larmsystem 0,2 mnkr.

Grundskolan har inköpt klassrumsmöbler 0,3 mnkr 
och inventarier till Söderås förskola med 0,3 mnkr. 
De har även haft inköp av Larm (Nyhedskolan) med 
0,1 mnkr och inköp till Slöjdsal (Nyhedskolan) med 
0,1 mnkr. 

Socialförvaltningen har totalt 1,6 mnkr budgeterat 
för investeringar och investeringsprojekt. Totalt har 
det under 2019 investerats för 0,9 mnkr. I välfärds-
teknologi har det investerats 0,2 mnkr och inventarier 
till SÄBO köpts in för 0,4 mnkr. Upprustning av rum 
Prästskogen har gjorts med 0,2 mnkr och i säkra rum 
har det investerats 0,1 mnkr. 
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Driftsredovisning

Driftredovisning 2019 (mnkr)
NÄMND/ 
FÖRVALTNING INTÄKTER KOSTNADER NETTOKOSTNAD

Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 -1,1 -1,1 0,0

Kommunstyrelsen 0,2 1,3 1,1 10,2 6,6 3,6 -10,0 -5,3 4,7

Socialförvaltningen 53,4 47,3 -6,1 346,0 358,0 -12,0 -292,6 -310,7 -18,1

Barn- och utbildnings- 
förvaltningen

99,1 95,8 -3,3 337,7 346,7 -9,0 -238,6 -250,9 -12,3

Stab & service- 
förvaltningen

62,3 68,0 5,7 109,9 113,6 -3,7 -47,6 -45,6 2,0 

Samhällsutvecklings- 
förvaltningen

6,7 8,4 1,7 68,5 70,1 -1,6 -61,8 -61,7 0,1

Miljö- och 
byggnadsnämnden

0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0

Valnämnden 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,0 -0,2 -0,1 0,1

Revisorer 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 -0,8 -0,8 0,0

Överförmyndare 0,7 0,0 -0,7 2,1 1,4 0,7 -1,4 -1,4 0,0

SUMMA 222,6 221,1 -1,5 876,9 898,9 -22,0 -654,3 -677,8 -23,5

Finansförvaltningen 832,1 839,8 7,7 171,7 176,3 -4,6 660,4 663,5 3,1

TOTAL SUMMA 1 054,7 1 060,9 6,2 1 048,6 1 075,2 -26,6 6,1 -14,3 -20,4
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Verksamhetsberättelser 
styrelser och nämnder

Socialförvaltningen
Förvaltningen ansvarar för vård och omsorg av äldre 
och personer med funktionsnedsättning samt stöd, 
rådgivning och insatser utifrån socialtjänstlagen 
(SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Förvaltningen ansvarar även för arbetsmarknadspo-
litiska åtgärder samt mottagande och bosättning av 
nyanlända. Organisationen fördelas i tre verksam-
hetsområden och bedrivs och bemannas i huvudsak 
dygnet runt – året om:

• Utveckling och stöd
 Bistånd, individ- och familjeomsorg, integration, 

arbetsmarknadsenheten samt daglig verksamhet 
enligt LSS.

• Stöd och omsorg 
 Ordinärt boende samt övriga insatser enligt LSS.

• Vård och omsorg 
 Särskilt boende samt hälso- och sjukvård.

Vad hände 2019?
Utveckling och stöd
Biståndsenheten har fattat 1 577 beslut under året. 
Den nya lagen om samverkan vid slutenvård (SUS) 
har ställt krav på snabbare bedömning och adminis-
tration gällande beslut och insatser för personer som 
skrivs ut från slutenvården. Flera pågående utveck-
lingsarbeten har fortsatt och nya har påbörjats under 
året. Riktlinjer för handläggning av barn- och familje-
ärenden, ekonomiskt bistånd, missbruk, biståndshand-
läggning och nämndorganisation har reviderats under 
året. En ny riktlinje för våld i nära relationer har tagits 
fram samt riktlinjer för avgiftshandläggning, familje- 
rätt och resor inom kommunen har påbörjats och 
kommer att färdigställas under första delen av 2020. 
Ett flertal rutiner inom samtliga enheter har reviderats 
och nya har upprättats. Förändringar i rättspraxis och 
enskildas ökade benägenhet att överklaga beslut ställer 
fortsatt höga krav och utrymme på handläggningen 
såväl i myndighetsutövningen som i rättsprocesser. 

Arbetet med tidiga och samordnade insatser för barn 
och unga intensifierades under året. Projektet avsluta-
des under hösten men arbetet fortgår och en arbets-
grupp bestående av socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen samt region Dalarna har till-
satts. Under senare delen av året utökades samverkan 
att även gälla samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet 
med detta är att identifiera hur en stärkt samverkan 

och ökad helhetsbild kan medverka till en bra livsmiljö 
för barn och unga i Rättviks kommun.

Kommunen har anvisats 17 nyanlända varav drygt 
hälften var kvotflyktingar från tredje land. Uppdraget 
att ordna bostad, praktiskt hjälp vid bosättning samt 
svenska för invandrare (SFI) eller grundskola/omsorg 
för barnen samt samhällsorientering är omfattande 
och förutsätter en god samverkan med andra aktörer. 
Kommunens stödboende, som från början startades 
upp för ensamkommande barn, har under året omfattat 
att även gälla för barn som har vårdnadshavare. Syftet 
är att stärka våra hemmaplanslösningar och därmed 
minska på kostsamma placeringar.

Öppenvård avseende missbruk har fortsatt att utveckla 
sina behandlingsgrupper. Verksamheten har flyttat till 
nya lokaler vilket möjliggjort en högre tillgänglighet 
och Anonyma Alkoholister (AA) har nu även sina 
öppna möten i denna lokal.

Familjebehandlarna har under året tvingats ompriori-
tera sina arbetsuppgifter för att möta det höga trycket 
från socialtjänsten. Öppen verksamhet har minskats, 
ingen kollo- eller öppna grupper har kunnat erbjudas. 

Inom enheten för arbete och sysselsättning har verk-
samhetsjustering genomförts och personalneddrag-
ningar gjorts. Målet att rusta personer till egen försörj-
ning är genomgående inom enheten och samverkan 
sker såväl inom vår egen förvaltning som övergripande. 
Inom daglig verksamhet har arbetet med att erbjuda 
meningsfull sysselsättning varit i fokus och införandet 
av det webbaserade arbetsverktyget FUNCA har fort-
satt enligt planering.

Det föreligger en ökad hotbild mot framförallt personal 
som arbetar med myndighetsutövning. Lokaler har 
därför anpassats och flertalet åtgärder har vidtagits för 
att tillskapa en trygg och säker arbetsmiljö.

Stöd och omsorg
Enheten för omsorg om personer med funktionsned-
sättning har bland annat varit delaktig i att utveckla en 
digital lärplattform, Digi-Jag, i samverkan med Mora 
folkhögskola. Tyvärr fick det planerade arbetet med att 
ta fram en digital genomförandeplan avslag på sökta 
medel, dock används det framtagna materialet i syfte 
att nå högre kvalitet och kontinuitet i verksamheterna. 

Samarbetet mellan LSS och IFO fortgår vad gäller 
rutiner och kvalitetssäkring för de uppdragstagare 
som finns inom båda verksamheterna.
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Inom ordinärt boende har arbetssättet ”trygg hem-
gång” startats upp under våren. Syftet är ett led i att 
möjliggöra snabbare och tryggare insatser i hemmet 
efter utskrivning från slutenvården, minska återinlägg-
ning i sjukvården och att undvika betalningsskyldig-
het till Region Dalarna. 

Nattpatrullen har under året fortsatt högt tryck. Många 
insatser kräver dubbelbemanning och ett flertal om- 
sorgstagare bor i kommunens ytterområden vilket 
medför omfattande ”kringtid” i form av långa bilresor. 
Även larm nattetid har ökat, och i mångt handlar det 
om att personen ramlat och då krävs det oftast dubbel-
bemanning. Arbete med att införa tillsyn med trygg-
hetskamera har startats upp och kommer succesivt att 
införas under vår 2020. 

Boendestöd har under året delats upp på barn och 
vuxna – insatser till barn har organiserats under 
utveckling och stöd. Antal brukare som fått insatsen 
boendestöd har varierat under året. En kartläggning 
och analys av boendestöd har gjorts under hösten i 
syfte att förändra rutiner och riktlinjer men även att 
analysera hur verksamheten kan gynna målgruppen på 
bästa sätt. 

Utvärdering av demensteamet har genomförts under 
året och då denna verksamhet varit finansierad via 
statliga medel som inte längre utgår till kommunen så 
har ett arbete med översyn av hur stödet till dementa 
inom ordinärt boende kan säkerställas på annat sätt 
påbörjats.

Vård och omsorg
Särskilt boende hade vid ingången av året minskat 
antal boendeplatser med 16 st. som ett led i att anpas-
sa personalresurser och ekonomiska förutsättningar. 
Flera aktiviteter har genomförts där de mest uppmärk-
sammade varit den digitala älgjakten, biovisning samt 
Livskällans inbjudan till ”den stora dagen”. Även 
samverkan med skolan har utökats och elever från åk 
3 håller i högläsning för de boende. Målet att ändra 
måltidsordningen även i centrala delarna har inte 
kunnat genomföras, till största delen beroende på att 
transportfrågan inte kunnat lösas. 

Åtgärder är gjorda utifrån handlingsplaner efter 
tillsyn av miljö- och hälsa, smittskyddsenheten samt 
arbetsmiljöverket där de största delarna är utbyte av 
ventilationssystem på en enhet och renovering av 
omklädningsrum på två enheter. Det strukturerade 
arbetet för att förbättra arbetsmiljön ser ut att ge goda 
resultat, ett exempel på det är minskad sjukfrånvaro 
från 11,2 procent till 9,7 procent.

Hälso- och sjukvårdsenheten har efter omorganisation 
fokuserat på samverkan med primärvården och att 
öka den interna samverkan och flexibiliteten i syfte 
att bibehålla stabilitet samt att minska kostnader 
för övertid. Rekrytering av legitimerad personal är 
fortsatt en utmaning samtidigt som enheten behöver 
verkställa alltmer avancerad sjukvård i ordinärt såväl 
som särskilt boende. 

Enheten för trygg hemgång startade upp den 1 april 
till stor del för att möta de nya kraven som lagen om 
samverkan vid utskrivning från slutenvården innebär. 
Enheten ska bidra med att stärka delaktigheten och 
det rehabiliterande synsättet. Med hjälp av en lärande 
organisation ska vi främja möjligheterna för våra äldre 
att bo kvar i sitt ordinarie hem så länge som möjligt. 
För enheten har målet varit att minska förskrivningen 
av kompensatoriska hjälpmedel samt att öka ordina-
tioner av fysiska aktiviteter vilket i sin tur ska bidra 
till ökad självständighet och att minska fallrisken. 
Som enda kommun i länet har kostnaderna för hjälp-
medel minskat.

Övergripande verksamhet
Samverkan med andra kommuner sker inom olika 
verksamheter såsom familjerådgivning, personliga 
ombud, arbetsmarknadsenheten, coachingteam, 
bostadsanpassning med flera.

Ett fortsatt arbete med att hitta nya samverkansformer 
pågår inom samtliga verksamhetsområden framförallt 
vad gäller specialistkompetenser.

Räckte pengarna?
Socialförvaltningen redovisar 2019 intäkter om 47,2 
mnkr och kostnader uppgående till 358,0 mnkr. 
Jämfört med 2018 innebär detta minskade intäkter 
om 38,5 mnkr (-44,9 %) och lägre kostnader om 23,8 
mnkr (-6,2 %). 

Förvaltningens nettokostnader uppgick 2019 till 310,7 
mnkr. Jämfört med 2018 har nettokostnaden ökat med 
14,7 mnkr, Detta motsvarar en procentuell ökning om 
5 %. I förhållande till budget redovisas en negativ 
avvikelse om 18,1 mnkr eller -6,2 %.

Utveckling och stöd
Blocket Utveckling och stöd innehåller IFO (individ- 
och familjeomsorg), integration, arbetsmarknadsen-
heten, daglig verksamhet enligt LSS samt biståndsen-
heten.

Verksamheterna inom blocket redovisar en negativ 
budgetavvikelse på -4,3 mnkr vilket huvudsakligen 
beror på mer ökade kostnader än budgeterat för insat-
ser för barn- och unga med -4,7 mnkr. Integrations-
verksamheten visar ett överskott mot budget med 0,8 
mnkr och missbruksvård, vuxna ett underskott på -1,7 
mnkr. Gemensamma verksamhetskostnader redovisar 
ett underskott på -0,5 mnkr. Ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett budgetöverskott 
om 0,8 respektive 1,0 mnkr.

Vård och omsorg
Blocket Vård och omsorg innehåller huvudsakligen 
SÄBO (särskilt boende), dagverksamhet samt hälso- 
och sjukvård.

Totalt redovisar verksamheten inom blocket ett bud-
getunderskott om -1,4 mnkr. Underskottet fördelar sig 
på SÄBO inklusive korttidsboende och dagverksam-
het med -1,6 mnkr, trygg hemgång samt hälso- och 
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sjukvård ett överskott på 0,2 mnkr. Inom SÄBO är det 
demensboende som har störst budgetavvikelse med – 
1,8 mnkr.

Stöd och omsorg
Blocket Stöd och omsorg innehåller huvudsakligen 
Insatser inom ordinärt boende (hemtjänst/boendestöd) 
samt övrig verksamhet enligt LSS. Verksamheterna 
inom blocket visar ett totalt underskott mot budget på 
-3,9 mnkr.

Totalt visar hemtjänstverksamheten ett budgetunder- 
skott om -4,9 mnkr. Underskottet fördelar sig på hem- 
tjänsten  -4,4 mnkr samt Mitt i Milla -0,5 mnkr. Hem-
tjänstens underskott utgörs främst av demensteam -1,6 
mnkr och dagliga insatser ordinärt boenden -1,9 mnkr. 
Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 
3,7 mnkr.

Hemtjänstverksamheten redovisar en volymökning på 
1 988 utförda timmar, från ca 90 340 timmar till 92 
328 timmar (2,2 procent). 

Totalt redovisar LSS-verksamheten en budget i balans. 
Gruppbostäder visar ett +/-resultat mot budget, per-
sonlig assistans visar ett budgetunderskott med -0,7 
mnkr och övriga verksamheter inom LSS redovisar ett 
budgetöverskott med 0,7 mnkr.

Psykiatri redovisar ett budgetöverskott med 1,0 mnkr.

Övergripande:
Socialförvaltningens budgetramar 2019 är 3,5 mnkr 
lägre än redovisat resultat för 2018. Förvaltningen 
redovisar ett budgetunderskott med 18,1 mnkr. 

Underskottet beror huvudsakligen på lägre statsbi-
dragsintäkter med -8,0 mnkr, högre kostnader för 
barn- och ungdomsvård med -5,0 mnkr, ökade kost-
nader för demensboende -1,8 mnkr, demensteam -1,6 
mnkr samt hemtjänst med -1,9 mnkr. 

Högre kostnader finns även för tillfälligt inhyrd 
personal med -1,8 mnkr. Personalkostnaderna har ett 
underskott gentemot budget med -2,3 mnkr. 

Personalkostnader
Personalkostnaden uppgår 2019 till 264,5 mnkr, vilket 
innebär en kostnadsökning i förhållande till 2018 på 
3,9 mnkr (1,5 %). Störst kostnadsökningen är inom 
ledning och administration 2,1 mnkr (5,7 %), hem-
tjänsten 3,6 mnkr (5,7 %) och LSS insatser vuxna 2,6 
mnkr (6,9 %). Störst minskning är ensamkommande 
barn -3,1 mnkr (-62,7 %) samt inom SÄBO -1,0 mnkr 
(-1 %).

Totalt har 807 008 timmar redovisats 2019 vilket i 
förhållande till 2018 innebär en ökning om ca 11 008 
timmar (1,4 %). Ökningen uppskattas motsvara drygt 
5,0 heltidsanställningar.

Vart är vi på väg?
Rekrytering av legitimerad personal är fortsatt en 
utmaning samtidigt som det ställs allt högre krav vad 

gäller såväl avancerad sjukvård i hemmet som kvali- 
ficerad kunskap inom till exempel barnavård. Den 
psykiska ohälsan ökar hos såväl barn som vuxna och 
vi ser tendenser till att beroendeproblematiken finns 
i allt lägre åldrar vilket innebär en större komplexitet 
i de utmaningar som vi ställs inför. För att möta detta 
behöver vi säkerställa kompetens bland vår personal 
och resurser måste koncentreras på främjande och 
förebyggande insatser.

Analys av framtida boendeformer är på gång och vi 
ser ett stort behov av en mellanform inom särskilt 
boende, ett så kallat trygghetsboende. Inom LSS-verk-
samheten ser vi ett behov av att tillskapa olika inrikt-
ningar inom de befintliga boendeformer som finns 
idag.

Utveckling inom välfärdsteknik/e-tjänster behöver 
ytterligare trappas upp för att kunna skapa delaktighet, 
självständighet och effektivitet inom samtliga verk-
samheter.
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Verksamhetsmått/Nyckeltal
2018 2019

Äldreomsorg
Hemtjänst antal brukare 247 277
Hemtjänst antal utförda timmar 90 340 92 328
Särskilt boende, antal platser 177 171
   Varav antal korttidsplatser 11 11
   Varav antal demensplatser 
Uppgifter från ”Mobipen” inklusive distribution av matlådor.

45 45

Omsorg om funktionsnedsatta
Antal boende (platser) LSS 40 40
Antal externa platser SoL 1 1
Antal personer med beviljad daglig verksamhet 58 63
Antal personer med beviljad insats pers. ass. enligt LSS 1 1
Antal personer med boendestöd 44 48

Individ- och familjeomsorg
Försörjningsstöd, tkr 6 986 7 606
Antal personer/vårddygn, barn och ungdom/HV 25 / 3 768 19 / 4 449

Familjehem 38 / 11 517 31 / 8 148
Antal placeringar/vårddygn missbruk 5 / 410 5 / 577
Antal öppnade utredningar 488 675

varav barn- och ungdomsutredningar 124 194

Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2018 2019

Bokslut Bokslut Budget Budgetavvikelse

Förvaltningsövergripande 11,5 11,7 3,1 -8,6

Utveckling och stöd 47,0 55,2 50,9 -4,3

Vård och omsorg 127,2 129,2 127,8 -1,4

Stöd och omsorg 110,4 114,6 110,8 -3,8

SUMMA 296,1 310,7 292,6 -18,1
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Utbildning tillhör de prioriterande verksamheterna i 
Rättviks kommun. Målsättningen är att skolorna ska 
utvecklas och att skolorna i byarna ska finnas kvar. I 
Rättviks kommun finns det inte några friskolor.

Under 2019 har 385 barn varit inskrivna i förskolan 
och 11 barn hos dagbarnvårdare.

Grundskolan har haft 1 024 elever i årskurs F-9 och 
305 elever har gått på fritidshem. På gymnasiet har 
428 (407 vt och 449 ht) elever gått.

Vad hände 2019
Implementeringen av den nya lärplattformen Unikum 
har genomsyrat alla våra verksamheter under året. 
Det har använts mycket kompetensutvecklingstid och 
reflektionstid för att implementera plattformen och 
dess funktioner.

Första juli fick vi en reviderad läroplan i förskolan, 
Lpfö18. Implementering av och arbete med den är 
viktiga nycklar i vår verksamhet.

En ny förskola i Söderås har invigts. Det innebär 
också att delar av Dal-Jerks förskola har stängts för att 
kunna öppna tre avdelningarna i Söderås.

De centrala förskolorna har fortsatt sitt uppdrag som 
partnerförskolor till studenter från Högskolan Dalarna. 
Grundskolorna har också fortsatt sitt arbete som part-
nerskolor under året. Uppdragen har i höst förnyats 
och utökats vilket gjort att hela södra delen av kom-
munen är partnerförskola eller partnerskola F-6.

Elever med särskilda behov har ökat ytterligare under 
året. Det ger ett ökat behov av lärare/resurser och kun-
skap för att stödja dessa elever i deras utveckling.

Även i år har problematiken med kompetensförsörj-
ning ökat markant. Det är svårt att få utbildad personal 
till kommunens utlysta tjänster.

Elevernas kunskapsresultat minskar än mer. Det vi 
ser är att vi har låg måluppfyllelse i svenska. Det är 
genomgående från de tidiga årskurserna till årskurs 
9. Dessutom är det stor differens mellan pojkars och 
flickors resultat. Det skiljer mer är 45 meritpoäng i 
slutbetyg i årskurs 9, men även tidigare i grundskolan 
ser vi att flickorna klarar kunskapsmålen bättre än 
pojkarna.

Budgetunderskottet är något som alla chefer tagit 
på allra största allvar. Ett budgetunderskott är inte 
acceptabelt. Analysen om varför utfallet är negativ är 
en prioriterad fråga.

Räckte pengarna
Barn- och utbildningsförvaltningens nettokostnad upp- 
går till 250,9 mnkr för 2019 och redovisar ett under- 
skott på -12,3 mnkr motsvarande -5,2 procent av 

budgetramen. Nettokostnaden ökade från 2018 med 
12,6 mnkr.

Förvaltningens intäkter uppgår till 98,8 mnkr och är 
3,4 mnkr lägre än budgeterat. Förvaltningens kostnad 
för personal 2019 uppgår till 219,8 mnkr vilket är 8,0 
mnkr mer än budget, motsvarande 3,8 procent av bud-
geterade personalkostnader. Lönekostnaderna ökade 
från 2018 med 7,3 mnkr. 

Förskola redovisar ett underskott mot budget på 0,8 
mnkr, vilket motsvarar den extra avdelning kommunen 
var tvungen att öppna på hösten.

Grund- och grundsärskolans verksamheter redovisar 
ett underskott mot budget på 5,0 mnkr. Nettokost-
naden har ökat mellan åren med 3,7 mnkr. Orsak till 
detta underskott är den stora ökningen av elever med 
särskilda behov.

Musikskolan redovisar ett underskott mot budget på 
-0,2 mnkr.

Gymnasieskolan redovisar ett underskott mot budget 
med -4,4 mnkr. Från 2018 ökade nettokostnaden med 
3,6 mnkr. Ökade personalkostnader och uteblivna 
statsbidrag är en stor del av anledningen till under-
skottet.

Gymnasieskolans netto av interkommunala intäkter 
och kostnader uppgår till 32,3 mnkr, vilket är 1,7 mnkr 
lägre än budget. Jämfört med 2018 minskade nettot 
med 0,5 mnkr. 

Vuxenutbildningens nettokostnad är 0,1 mnkr lägre än 
budget och uppgår till 2,5 mnkr.

Vart är vi på väg
Budgetunderskottet är något som förvaltningen har 
tagit på allra största allvar. Förvaltningen måste skapa 
strukturer och stöd som tidigt ser eventuella negativa 
utfall. Det behövs även politiska beslut för att vi ska 
kunna hålla oss inom den ram som tilldelats. 

En viktig fråga att ta på allvar är att säkra behörigheten 
hos lärarna/förskollärare/lärare inom fritidshem på 
våra skolor/förskolor/fritidshem. Kompetensförsörj-
ningen är en stor utmaning för förvaltningen för att 
kunna upprätthålla och utveckla den kvalité som finns 
på förvaltningens verksamheter.

Implementeringen av förskolans nya/reviderade läro-
plan (Lpfö18) kommer att prioriteras.

En ny förskoleavdelning kommer att öppnas i Vikar-
byn utifrån det ökade barnantalet.

Direktiv och riktlinjer från staten samt intern samsyn 
ställer krav på ökad digitalisering, både i form av 
kompetensutveckling och teknik. Det är viktigt att 
gå hand i hand med övriga enheter i kommunen i det 
arbetet.
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Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2018 2019

Bokslut Bokslut Budget Budgetavvikelse

Förvaltningsledning 4,9 4,8 4,5 -0,3

Förskolan 46,3 51,5 50,7 -0,8

Grundskolan inklusive särskola 125,1 128,8 123,8 -5,0

Musikskolan 4,4 4,2 4,0 -0,2

Gymnasieskolan 87,8 91,4 87,0 -4,4

Gymnasieskolan IKE -32,8 -32,3 -34,0 -1,7

Vuxenutbildning 2,6 2,5 2,6 0,1

SUMMA 238,3 250,9 238,6 -12,3

Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete fortsätter 
genom att fördjupas och förankras så att alla nivåer är 
med i utvärderingar och framtagande av utvecklings-
områden. Ett systematiskt kvalitetsarbete ska genom-
syra alla verksamhetsområden.

Att säkerställa att arbetet med extra anpassningar och 
särskilt stöd fungerar fullt ut på alla enheter är viktigt. 
Stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar är en viktig utvecklingsfråga framförallt 
bland de yngre åldrarna.

Initiera, utreda och utveckla områden utifrån den 
genomförda Grundskoleutredningen kommer att 
genomföras på tjänstemannanivå.

Gymnasieskolan satsar fortsatt på att öka antalet elever. 
Från och med i år finns även möjligheter att söka två 
nya platsförlagda program på Stiernhööksgymnasiet, 
barn- och fritidsprogrammet samt handels- och admi-
nistrationsprogrammet.

Statsbidraget Likvärdig skola ger oss både stora möj- 
ligheter och stora utmaningar i att verkligen få en lik-
värdig skola. Utmaningen är att försöka få alla verk-
samheter att ha en bas som är lika i hela kommunen, 

men med verksamhetsvariationer och anpassat till de 
lokala förutsättningarna. Huvudspåret är att integrera 
digitalisering i alla moment där det ger bäst effekt. 
Till det kommer även innehållet i vårt uppdrag inom 
utbildning, att tolka styrdokument och vad det betyder 
på enheten, för verksamheten och för förvaltningen 
och i slutändan för kommunens barn och unga.

Vi behöver utveckla det ekonomiska arbetet så att det 
blir likvärdigt utifrån varje enskild verksamhets förut- 
sättningar och en kvalitetssäkring för våra budget-
uppföljningar. Tydligare strukturer och noggrannhet i 
uppföljningarna är en del.

Utifrån de minskade resultaten kommer ett arbete 
med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt att 
genomföras.

Renovering/nybyggnad av Nyhedsskolan är ett stort 
projekt för barn- och utbildningsförvaltningen som 
kommer att genomföras under 2020.

Söderås skola kan komma att bli för liten. Utifrån de 
prognoser vi har kommer den inte att kunna ta emot 
de elever som önskar börja där i framtiden.
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Stab och serviceförvaltningen
Vad hände 2019?

Ekonomienheten
Under 2019 gick arbetet vidare med implementeringen 
av det nya webbaserade prognosverktyget som star-
tades upp 2018 och under hösten 2019 webbaserades 
kommunens budgetarbete.  

Den 1 april kom en ny lag om att alla fakturor som 
skickas till kommuner måste vara elektroniska. Det 
här innebar att kommunens andelen av både mottagna 
och skickade elektroniska fakturor kunde ökas rejält 
under året. 

Inköp- och upphandlingsarbetet för 2019 har haft 
fokus på planering av fossiloberoende och inköpsstyr-
ning, arbeten som löper vidare under 2020.

HR-enheten
Under året har HR-enheten anställt två HR-strateger 
och en ny HR-chef. Alla förvaltningar har därmed 
stöd av en HR-strateg som hjälper cheferna att följa 
upp alla längre sjukfall. HR-strategerna kan också 
medverka vid behov i till exempel rehabiliteringssam-
tal och vid framtagande av rehabiliteringsinsatser.

Ett långsiktigt hållbart arbetsliv förutsätter hälsosamma 
arbetsplatser med god arbetsmiljö fysiskt, psykiskt 
och socialt. Målet är att öka frisknärvaron och hälsan 
hos medarbetare i Rättviks kommun. 

Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig 
och integrerad del i kommunens verksamheter där 
hälsofrämjande arbetet kompletterar det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. 

För att nå målen ska ledare, medarbetare och skydds-
ombud ta ett gemensamt ansvar för att aktivt samverka 
och utveckla hälso- och arbetsmiljöarbetet. 

Bemanningsenheten 
Under hela året har bemanningsenheten deltagit i 
nätverksträffar för heltid och för dalakommunernas 
bemanningsenheter. Enheten har även haft uppfölj-
ningsmöten med rektorerna på förskola och skola.

Gemensamma rekryteringsmöten med socialförvalt-
ningen har pågått under hela 2019. Projektgrupp 
heltid har pågått under hela 2019. 

IT-enheten
IT har under året lagt fokus på omställning internt 
samt på att verkligen komma in i en stödjande och 
tydlig funktion gentemot verksamheterna, d.v.s.  den 
nödvändiga omställningen att gå från teknikfokuse-
rande akutinsatser till stödjande och mer konsultativ 
roll i verksamhetsprojekt.

En handlingsplan har tagits fram av den centrala digi-
taliseringsgruppen på uppdrag av kommunstyrelsens 

utvecklingsutskott och kommunens ledningsgrupp 
som är tänkt att fungera som vägledning kring det 
digitala arbetet framöver. Handlingsplanen innehåller 
några huvudområden kopplade till mål och aktiviteter 
för att vara så tydlig som möjligt.

Lite mera övergripande har flera projekt startats upp på 
länsnivå där alla kommuner i Dalarna är med, för att 
nämna några exempel Skolskjutssamverkan, Biblio-
tekssamverkan samt E-tjänsteplattform.

Kostenheten
Enheten har bedrivit ett fortsatt arbete med återtaget 
av råvaror från gymnasiet. För fortbildning/inspira-
tion under årets lovdagar bedrivs projektet Offentlig 
gastronomi. 

Ett matsvinnsprojekt pågår tillsammans med övriga 
dalakommuner. 

En organisationsförändring har genomförts på Rättviks- 
kolan och Vikarbyskolan.  

Städenheten
Det har varit ett stabilt år på städenheten, men det 
har varit svårt med vikarieanskaffningen. Fortsatta 
uppföljningar av städkvalitén har gjorts under 2019. 
De har satsats på mer friskvård inom verksamheten, 
i form av gruppträning. Städenheten har gått med i 
bemanningsenheten i november.

Räddningsavdelningen
Räddningstjänsten har under 2019 haft 363 insatser, 
en ökning med 16 st. från föregående år. En samman-
fattning av årets statistik visar att typolyckorna i stort 
sett ser ut som under de senaste åren, enda skillnaden 
är att det under 2019 inte var så många skogsbränder 
som under 2018. Antal insatser ökar under sommar-
månaderna på grund av att antalet besökare ökar i 
kommunen. 

Räddningsavdelningen har fortsatt att erbjuda 
utbildning/information i brandskyddsfrågor samt 
hjärt-lungräddningsutbildning till ca 500 st. kommu-
nalt anställd personal och kommuninvånare.

Kanslienheten
Kommunfullmäktiges sammanträden under året har 
sänts via egen webb med möjlighet att lyssna i efter-
hand. Enheten har medverkat med kommuntält under 
Rättviks vår- och höstmarknad. Enheten har adminis-
trerat genomförandet av EU-valet 2019.

Antalet ärenden i diariet var 986 stycken. Under året 
har 67 sammanträden hållits vilket resulterat i 850 
paragrafer. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
har behandlat 14 motioner och 11 medborgarförslag.
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Räckte pengarna?
Förvaltningen visar på ett överskott på 2,0 mnkr, men 
det är stor variation mellan enheterna inom förvalt-
ningen. Kostenheten visar ett större underskott på ca 
1,4 mnkr främst beroende på höga livsmedelspriser. 
Kanslienheten visar ett större överskott beroende på 
lägre personalkostnader. HR-enheten visar också ett 
större överskott beroende på att enheten varit under-
bemannad under året. Räddningsavdelningen redo-
visar ett överskott på 0,2 mnkr. Ekonomienheten har 
ett överskott på 0,6 mnkr, vilket främst beror på en 
återvunnen tidigare avskriven fordran på 0,3 mnkr, en 
obesatt tjänst i samband med en avslutad anställning 
och på sjukdom. 

Vart är vi på väg?
Det är tänkt att ekonomienheten ska hjälpa kommu-
nens chefer att börja arbeta med sina detaljbudgetar 
via webben och att budgetarna genom detta ska få en 
högre kvalitet och bli mer förankrade i organisationen.  

Senast den sista december 2021 ska kommunens 
modul i ekonomisystemet för fakturahantering bytas ut 
till en ny modul, i vilken det går att välja till e-handel. 
Bytet innebär förberedelser och nya arbetssätt.

Räddningsavdelningens huvuduppdrag är att stödja 
den enskilde så att denna kan ta sitt ansvar för att 
eliminera, förhindra och begränsa olyckor i enlighet 
med gällande lagstiftning. Avdelningens mål är att 
fortsätta utbilda i brandskyddsfrågor och hjärt- 

lungräddning för ca 500 kommuninvånare och kom-
munalt anställda. 

HR-enheten vill verka för att Rättviks kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare, främst för våra med-
arbetare men också för de medarbetare vi behöver 
rekrytera i framtiden.  

Vi erbjuder kompetensutveckling, en god arbetsmiljö, 
ett väl fungerande ledar- och medarbetarskap samt 
en frisk och hälsosam arbetsplats. Målet är att kunna 
erbjuda önskad sysselsättningsgrad till våra medar-
betare.  Vi vill också att våra medarbetare ska känna 
arbetsglädje, engagemang och delaktighet.

Fokus under 2020 kommer för IT-enheten att vara att 
fortsätta vara motor i digitaliseringsarbetet och bistå 
verksamheterna i deras nödvändiga utveckling. För-
utsättningarna finns nu för flera e-tjänster, en högre 
digitalisering och att kommunen därmed ska kunna 
hitta effektiviseringar av olika slag. Enheten deltar i 
skrivande stund i ca 50 st. digitaliseringsprojekt av 
olika storlek.

För kostenheten kommer fortsatt fortbildning och 
inspiration under årets lovdagar i samarbete med 
Offentlig Gastronomi i Dalarna att utföras. Fokus är 
på medarbetarskap och hälsa inom hela kostgruppen. 
Ett ständigt pågående arbete är kommunikation, val-
barhet och leveranssäkerhet mellan kök och avdel-
ningar inom äldreomsorgen.

Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2018 2019

Bokslut Bokslut Budget Budgetavvikelse

Kanslienheten 5,8 5,6 6,5 0,9

Personalenheten 6,3 5,5 6,7 1,2

Ekonomienheten 6,0 6,2 6,7 0,5

IT-enheten 9,5 11,9 12,5 0,6

Kostenheten 0,4 1,2 -0,2 -1,4

Städenheten -0,4 -0,2 -0,1 0,1

Räddningsavdelningen 16,1 14,2 14,4 0,2

Bemanningsenheten 1,7 1,2 1,1 -0,1

SUMMA 45,4 45,6 47,6 2,0
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Samhällsutvecklingsförvaltningen
Vad hände 2019?

Mark- och planenheten
Under året har en ny översiktsplan för Rättviks kom-
mun antagits, efterlängtad och något som efterfrågats 
i många år. Tre detaljplaner vann laga kraft, en för 
Fyrklöverns stugby, en för Sibyllaparkeringen och en 
för Lissbrändan etapp 4.

Översiktsplanen följs nu upp med annan fysisk plane-
ring såsom gång- och cykelplan, parkeringsstrategi etc.

Under året har fortsatt utbyte av vägbelysning skett 
och Annikasgatan, Gjutarevägen och Dalagatan har 
fått ny beläggning. Fontänen i centrum har fått ny 
belysning och i samarbete med näringslivet har inköp 
av strandrensare genomförts för att nå ambitionerna 
om hög kvalité på stranden.

Miljö- och byggenheten
Miljö- och byggenheten har fullgjort de uppgifter som 
ankommer på den enligt bestämmelser i byggnads-
lagstiftningen, miljölagstiftningen, livsmedelslagstift-
ningen med flera lagar.

Enheten fortsätter att leda utvecklingen inom regel- 
tillämpning inom sitt område. Antalet inkomna 
ärenden till miljö- och byggenheten är fortsatt högt 
och antalet överklagade beslut få. En förklaring kan 
vara att den metodik vi utvecklat får genomslag i form 
av nöjda medborgare, utan att vi tullat på säkerhet, 
kvalitet och miljö. 

Enheten har initierat det s.k. Islandsprojektet (Planet 
Youth) som är ett samarbete mellan Buf-Soc-Suf.

Näringslivsenheten
Rättvik dalar något i Svenskt Näringslivs företags-
klimatsranking, från plats 31 till plats 53. Det är en 
indikation på att samarbetet med kommunen upplevs 
som något sämre, framförallt så sjunker vi i det sam-
manfattande omdömet. Placering 53 av 290 är ändå en 
relativt bra placering. Undersökningen bygger även på 
statistik samt frågor som tillgång till kompetens och 
infrastruktur, men signalerna bör tas på allvar.

Siffror när det gäller besöksnäringen för 2019 finns ännu 
inte att tillgå, men 2018 års siffror visar på en ökning 
av antalet gästnätter mot 2017. Vi stöttar, på olika sätt 
den ekonomiska föreningen Visit Rättvik för att bidra 
till en stark lokal turistisk utveckling i samklang med 
det regionala destinationsbolaget Visit Dalarna.

Under året har en serviceplan tagits fram, vilket bl.a. 
är en förutsättning för hemsändningsbidraget. Före-
tagarfrukostar har genomförts med Företagarna, Visit 
Rättvik och Närvik. En fortsättning på LEA-processen 
(Lokal Ekonomisk Analys) tillsammans med Coompa- 
nion har pågår i Furudal, för en ännu bättre organise-

ring och för att kunna arbeta med relevanta ekonomiska 
underlag för ett starkt Furudal. 

Solar Egg, en världsattraktion, besökte Rättvik och 
näringslivsenheten tillsammans med andra enheter 
stod för ett intensivt förberedningsarbete. Etablerings-
gruppen har varit ett stöd för tjänstemän såväl som 
företagare vid etableringar. 

En uppvaktning av Näringsdepartementet genomför-
des för att kommunen ska ingå i Stödområde A istället 
för stödområde B. Utfallet väntas komma under 
2020/2021. Enheten har stöttat näringslivet i frågan 
om bevakningstjänster i samband med larm. Arbetet 
tillsammans med näringen för en företagarmässa i 
Rättvik under våren 2020 påbörjades. 

Rådgivningar/utvecklingsmöten på enheten som har 
genomförts är ca 40 st.

Arbetet med de globala målen har fortsatt under året 
där flera workshops genomförts för att skapa verk-
samhet som leder till de politiska ambitionerna. De 
tre mål som satts i fokus initialt behöver ytterligare 
bearbetning för att färdigställas.

Ungdoms- och fritidsenheten
17 SM- och VM-medaljörer från Rättvik uppvaktades 
i samband med nationaldagsfirandet.

Föreningsrundan (likt en konstrunda) arrangerades 
lördagen den 18 maj. 28 ideella föreningar/organisa-
tioner deltog och presenterade sin verksamhet. 

Junifestivalen vid skolavslutningen arrangerades av 
ungdomar som gått samman i arrangörsgrupperna 
Partypatrullen & Junifestivalen Crew. Junifestivalen 
hölls på Rättviks Bowling och Krog med temat Mexiko. 
Junifestivalen lockade över 180 ungdomar och kvällen 
var en mycket lyckad, rolig och glad tillställning. 

Forum Ung arrangerades i maj med temat engage-
mang där 60 personer deltog. Luppresultatet släpptes i 
samband med Forum ung. 

Siljansleden (vandring) utsågs av Svenska Turistför-
eningen till en av 12 utvalda signaturleder i Sverige.

Spontantältet var en lyckad tillställning trots kallt & 
lite blåsigt väder. Totalt under två veckor hade vi 220 
besökare. Utbudet och aktiviteterna för besökarna var 
varierat och vi hade också flertalet föreningar som 
bidrog med att visa upp sig och marknadsföra sin 
föreningsverksamhet vilket var väldigt uppskattat.

Kommunfullmäktige fattade beslut om att teckna 
avtal om att hyra in sig i en framtida Multihall.

Förenings-/aktivitetsdag för åk 6-9 arrangerades den 
24 september för fjärde året tillsammans med Rättviks- 
skolan och Furudals kola. 19 prova-på-aktiviteter 
erbjöds för ca 550 elever. 
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Fr.o.m. hösten 2019 har hanteringen av nyckeltaggar 
och bokning förenklats för gymnastiksalarna i Boda 
och Vikarbyn samt Sporthallen i Rättvik. Kunder kan 
numer helt och hållet boka och komma in i Sporthallen 
genom att nyttja webben.

Kulturenheten
Under året har arbetet med Dalabiblioteken fortsatt. 

En bibliotekarie med inriktning på unga vuxna har an-
ställts. Vi har haft möjlighet att utveckla våra bibliotek 
genom medel från Kulturrådet och Stärkta bibliotek. 
Inriktningen på våra åtgärder har syftat till att öka 
tillgängligheten, förbereda för Meröppet vid närbib-
lioteken samt tillskapa ett aktivitetsrum för kreativt 
skapande. 

Digidelprojektet har rönt stor uppmärksamhet runt om 
i landet eftersom Rättvik arbetar brett över förvalt-
ningsgränserna samt haft flera spektakulära aktiviteter. 
Digihjälpen har varit mycket välbesökt och vi har fått 
positiv feedback från de som nyttjat den.

2019 har varit ett framgångsrikt år för utställnings-
verksamheten. Konstrundan som firade 40-årsjubileum 
blev en mycket uppskattad utställning. Karin Ferner 
med sommarutställningen Glädje och Grannlåt gjorde 
att vi fick mycket uppmärksamhet och att folk vall- 
färdade till Rättvik. Även våra egenproducerade 
fotoutställningar och externa hantverksutställningar i 
entréhallen har varit mycket uppskattade och välbe-
sökta. 

Utbudet i vår barnverksamhet har som vanligt haft 
en stor bredd och hög nivå och vi har nått 4 105 barn 
med 170 olika program. Nytt för i år var Slarvkalaset 
med en massa aktiviteter för hela familjen vid Kultur-
huset som besöktes av ca 500 personer. Dessutom har 
vi haft 65 program i form av föreläsningar, konserter, 
teatrar, vernissage och utställningar.

Besöksantalet har ökat rejält i Kulturhuset. Under juni, 
juli och augusti besökte 35 000 personer Kulturhuset, 
vilket gör att vi hamnar i toppen bland besöksmålen i 
Dalarna. Karin Ferners utställning var i kombination 
med dåligt väder de största anledningarna. Glädjande 
nog har siffrorna visat på plus de flesta av årets måna-
der för samtliga verksamheter.

Arbete med kulturgårdarna har varit framgångsrikt. 
På Matsgården gjordes en konsert i samarbete med 
Folkmusikens Hus under juli. I samarbete med Boda 
hembygdsförening gjordes en utställning på Matsgår-
den om vallkulleristningar som var uppskattad och 
välbesökt samt en mycket fin utställning av Per-Åke 
Backmans halmkronor. På Danielsgården fanns under 
sommaren åtta stipendiater vilka fick i uppdrag att 
skapa sin version av Carl Larssons akvarell ”Daniels 
Mats”. 

Räckte pengarna?
För förvaltningen som helhet innebar året ett över-
skott på 0,1 mnkr. Mark- och planenheten har bromsat 

utgifterna under slutet av året, men samtidigt tyngs 
deras resultat av ett par överenskommelser (engångs-
kostnader för fastighet resp. damm) samt en osäker 
fordran på taxor för allmän plats. Miljö- och byggenhet 
gör också ett underskott. Övriga enheter visar över-
skott.

Personalkostnaden har minskat med 2 procent och 
uppgår till 20,4 mnkr. 

Vart är vi på väg?

Mark- och planenheten
En stor utmaning för enheten blir att säkerställa kom-
petensförsörjning, en av lösningarna som ska utredas 
under kommande år är avtalssamverkan med Lek-
sands kommun. Enheten brottas med ekonomin och 
tydligare styrsystem för större projekt ska tas fram.

Verksamhetsmässigt är det fortsatt arbete utifrån över-
siktsplanen som är prioriterat. Gång- och cykelplaner, 
planer för parkeringsmöjligheter, fördjupningar, planer 
för grönytor, skog mm som utgör stöd för snabb och 
effektiv hantering av ärenden kommande år. Vi behö-
ver förstärka dialogen internt och externt kring priori-
teringar och arbetsordning med de resurser vi har.

Långbryggan är i behov av genomgripande upprust-
ning, vägbelysningen behöver fortsatta investeringar 
och vägarna kommer att behöva rustas och underhål-
las även kommande år (bl. a. Storgatan behöver ses 
över gällande gata, träd, dagvatten och belysning).

I samarbete med Dala Vatten och Dala Energi kommer 
området Nyheden att gås igenom gällande vatten, 
fiber, el och asfalt.

Miljö- och byggenheten
Vi fortsätter att leda utvecklingen inom regeltillämp-
ning, på ett sätt som gynnar kärnvärdena i Rättvik 
som boendeort, besöksort och företagarort.

Vi samordnar arbetet med att ansöka om stöd samt 
samordnar ett projekt för ungdomars fritid utifrån 
Planet Youth-modellen.

Samverkan mellan kommunerna inom området tillsyn 
kommer att bli nödvändig. Flera statliga utredningar 
pågår och löser inte kommunerna det på frivillig basis 
finns förslag på att staten ska kunna tvinga kommuner 
att samverka.

Näringslivsenheten
Vi bör förbereda oss för att jobba mer med mellan-
kommunala samarbeten, både för att lära av varandra 
och samnyttja resurser.

Rättviks kommun, likväl som många andra kommuner 
näringslivenheten under 2019 kom att bestå av bara en 
person så gick näringslivsenheten upp i stab fr. o. m. 
2020. Utmaningar finns att jobba smart med kund- 
service, driva utvecklingsprojekt för näringslivet med 
små medel och samverka mer med andra kommuner.
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Ungdoms- och fritidsenheten
Verksamheten inom ungdoms- och fritidsområdet 
fortsätter mot antagna mål. Fortsätta med att utveckla 
samarbetet över förvaltningsgränserna, genom bl.a. 
arbetsgruppen Ungas hälsa, samt med andra aktörer 
för att få en bättre helhetsbild av ungdomssituationen 
i Rättvik och därigenom kunna ge och få information 
om respektives aktörs planerade verksamhet och möj-
lighet till gemensamma arrangemang. 

Fortsätta att aktivt samverka med föreningar/organi-
sationer och andra kommuner inom t.ex. vandring, 
cykel för att utveckla ledsystem, arenor både gällande 
standard och information.

Kulturenheten
Under 2020 fortsätter att utveckla verksamheten 
utifrån de projekt som bedrivs. Inom Stärkta Bibliotek 
förbereds för Meröppet i Ore, färdigställs aktivitets-

rum både i Ore och Rättvik samt stöttas projektet 
Digidel Center. Under sista året av Digidel Center 
behöver en hållbar organisation och verksamhet 
skapas som inkluderar hela kommunen över tid.

Vi kommer att satsa på att få in interaktiv teknik i 
Naturmuseet under året och att börja arbetet med att 
integrera Naturmuseet i Geopark Siljan i samverkan 
med andra aktörer. 

Enheten kommer att försöka fortsätta trenden med 
ökade besökssiffror. Konsthallen har med sin  ut-
ställningsverksamhet bidragit mycket till detta och vi 
behöver välja konstnärer med omsorg samtidigt som 
vi bjuder på högkvalitativ samtida konst.

Särskilda satsningar görs på läsfrämjande och skrivande 
aktiviteter för barn och unga.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2018 2019

Besöksstatistik / personer

Kulturhuset 99 300 109 422
Konsthallen 23 000 36 356
Naturmuseet 21 000 27 914
Föreningsaktiva i åldersgruppen 7–20 år 1 857 1 801

Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2018 2019

Bokslut Bokslut Budget Budgetavvikelse

Stab 2,4 2,5 2,2 -0,3

Mark- och planenheten 26,6 25,0 24,7 -0,3

Miljö- och byggenheten 2,4 2,6 2,1 -0,5

Näringslivsenheten 5,6 5,3 5,6 0,3

Fritidsenheten 17,6 17,0 17,6 0,6

Kulturenheten 10,2 9,3 9,6 0,3

SUMMA 64,8 61,7 61,8 0,1
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Miljö- och byggnadsnämnden
Vad hände 2019?
Nämnden bestod av nio ledamöter och nio ersättare. 
Under året har tio protokollförda sammanträden ägt 
rum. Byggenheten har under året behandlat ca 300 
bygglovsärenden, under året har ca 150 delegations- 
beslut genomförts. Andelen byggnationer av flerbo-
stadshus har minskat markant sett till föregående år.

Under året har ca 700 miljö- och hälsoskyddsärenden 
handlagts, varav ca 200 delegationsbesluts har fattats. 
Enligt alkohollagstiftningen har ca 100 ärenden 
behandlats, varav ca 30 delegationsbeslut fattats.

Räckte pengarna?
Nämndens kostnader har uppgått till 0,2 mnkr och 
nämndens budget har varit 0,2 mnkr. I budgeten ingår 

inga kostnader för personal, endast sammanträden. 
Nämndens kurser har belastat miljö- och bygg- 
enhetens budget.

Vart är vi på väg?
De stora miljöfrågorna kommer under de närmaste 
åren att handla om VA, både centralt och ute i byarna.

Bevarandet av bymiljöerna, grönområden och tomt-
placeringar är andra frågor vilka måste behandlas 
politiskt i en nära framtid. Behovet av områdes- 
bestämmelser alternativt detaljplaner över Söderås är 
prioriterat då nämnden noterat intressekonflikter 
mellan nybyggnation och bevarande av åkermark.

Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2019

Budget

2019

Bokslut

Budget-

avvikelse

2018

Bokslut

Miljö- och byggnadsnämnden 0,2 0,2 0,0 0,1

SUMMA 0,2 0,2 0,0 0,1

Årets medarbetare 2019 tilldelas Bengt Eklund på IT-enheten och Rättviks kommuns Kulturpris 2019 tilldelas John-Erik Eggens. Foto: Martin Litens
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Gemensam nämnd för vuxenutbildning 
i Leksand och Rättvik

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik omfattar den 
kommunala vuxenutbildningens två skolformer: 
Komvux – grundläggande, gymnasial nivå och Sfi – 
utbildning i svenska för vuxna samt Särvux – särskild 
utbildning för vuxna.

Vad hände 2019?
Det var valideringens år inom alla våra yrkesutbild-
ningar. Det gjordes storsatsningar inom vård och 
omsorg, barnskötare och kockar inom offentliga kök. 
Under hösten startades både grundläggande- och gym-
nasial nivå inom svenska, engelska, samhällskunskap 
och matematik i egen regi i klassrum upp. En satsning 
möjlig genom delfinansiering via ett FINSAM-projekt. 
Det var också ett bra år gällande riktade statsbidrag. 
Ovanstående tillsammans med utökad organisation 
utan ökad budget gjorde året till ett väldigt gott år för 
vuxenutbildningen och verksamheten ökade med ca 
200 elever. 

Prioriterade områden
Verksamhetsutveckling
Vikten av sammanhang mellan skola och arbetsliv har 
tydliggjorts genom ändrat arbetssätt inom SFI. Vi har 
arbetat med att bredda möjligheterna och skapa nya 
utbildningar, både egna och i samverkan.

Ökad måluppfyllelse
Undervisningen inom SFI har utvecklats i samverkan 
med yrkesutbildningarna.

Nytt arbetssätt som kopplat ihop skola och arbetsliv 
tydligare inom alla verksamheter har delvis genom-
förts. VUX försöker vara flexibla och anpassa utbild-
ningsutbudet efter marknadens behov. Fokus ligger på 
lokal kompetensförsörjning. 

Ökad tillgänglighet till vuxenutbildningen
Tydlighet och reviderade rutiner har skapats inom 
administration och studie- och yrkesvägledning för 
exempelvis intyg och betyg, studieplaner, CSN-frågor, 
kursutbud, besöks- och telefontider.

Vi har yrkesutbildningar i samverkan med 
kommunernas gymnasieskolor. 
I samverkan med Leksands gymnasium har utbild-
ningar inom kockprogrammet med tolv elever och 
hantverk- och finsnickeriprogrammet med fem elever 
startat. Inga planerade lärlingsplatser blev tillgängliga 
inom bygg, el och lantbruk på Stiernhööksgymnasiet, 
p.g.a. högt söktryck på gymnasiet i Rättvik.

Utveckla utbildningens utbud och marknadsföring
Öppet hus har genomförts två gånger, båda tillfällena 
var mycket välbesökta.

VUX har antagit en egen grafisk profil och syns nu 
tydligare inom kommunerna och digital utbildnings-
katalog har tagits fram.

Räckte pengarna?
Det ekonomiska utfallet för år 2019 blev ett under-
skott på ca 30 tkr. Förklaringen är att verksamheten 
växte under innevarande budgetår och att inga extra 
resurser sattes in. 

Vart är vi på väg?
Samarbetet med kommunerna inom Dalawux ska 
fortsätta utvecklas, i syfte att förbättra tillgängligheten 
till vuxenutbildning, stärka kvaliteten och nå högre 
måluppfyllelse för våra elever. Vi strävar efter att få 
fler till sysselsättning genom att utveckla yrkesutbild-
ningar i vår egen regi i samverkan med gymnasiesko-
lorna. 

Efterfrågan på vuxenutbildning kommer att öka; dels 
för att tillfredsställa den enskilde individens fortbild-
ningsbehov, men framförallt för att klara samhällets 
behov av kompetensförsörjning.
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Gemensam Hjälpmedelsnämnd 
i Dalarna

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd mellan 
Dalarnas kommuner och Region Dalarna.

I Hjälpmedel Dalarna ingår avdelningarna:
• inkontinens 
• KLOK (kommunikation, larm, 

omgivningskontroll, kognition)
• kundservice
• logistik
• PMB (personliga medicinska behandlings- 

hjälpmedel)
• rörelse 
• teknisk service

Vad hände 2019? 
Den konstant ökande andelen uthyrda hjälpmedel 
(2014 var antalet 28 184) innebär också ett ökat behov 
av reparationer, service och andra typer av underhåll 
ute hos brukaren. 

Under 2019 har verksamheten fortsatt valt att vara 
passiva i ett antal upphandlingar. Detta till trots 
ökar antalet upphandlingstimmar till 1 327 timmar, 
jämfört med 390 timmar år 2017. Dock stämmer det 
med prognosen att antalet upphandlingar ökar under 
2019–2020.

Räckte pengarna? 
Resultatet hamnade på ett överskott; + 3,4 mnkr för året.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2019 2018

Totalt antal uthyrda hjälpmedel 30 808 30 949
Utlevererade hyreshjälpmedel under året 13 100 11 917
Returnerade hyreshjälpmedel under året 11 609 10 566

Ekonomiska resultat
2019

Budget

2019
Resultat

Budget-

avvikelse

2018
ResultatResultaträkning (mnkr)

Intäkter 155,1 163,7 8,6 152,5
  - varav Regionsbidrag 2,8 2,8 0,0 2,8

Kostnader -155,1 160,3 -5,2 -152,7
  - varav löner exkl soc avg -35,0 -34,7 0,3 -32,2

Över-/underskott 0,0 3,4 3,4 -0,2

Årets investering -33,2 -32,1 -3,1 -32,1

Personal
Antal anställda 2019 2018 Förändring

Antal faktiska årsarbetare 1) 91,08 85,79 6,2 %

Antal anställda 99 94 5,3 %

1) Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.
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Språktolknämnden 
i Dalarna

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd 
för Region Dalarna och kommunerna; Avesta, Borlänge, 
Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Smedje- 
backen, Säter, Orsa, Rättvik och Mora. Nämnden har 
ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. 

Verksamheten regleras genom nämndens reglemente 
samt ett samverkansavtal. Borlänge kommun är värd-
kommun och verksamheten har sitt arbetsställe och 
säte i värdkommunen och ingår i dess organisation. 

Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att 
parterna gemensamt och inom ramen för den kom-
munala kompetensen, och självkostnadsprincipen, 
bereds möjlighet att nyttja resurser som tillgodoser 
parternas behov av språktolkförmedlingstjänster 
avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och 
videowebbtolkar. 

Vad hände 2019?
Verksamheten fortsatte sin lansering av tjänsten tolk- 
online som är till för korta akuta samtal. Denna tjänst 
är ett led i arbetet med att effektivisera tolkförmed-
lingsverksamheten samt att förbättra servicen till våra 
medlemmar.

Projektet med att utbilda kulturkommunikatörer har 
fortsatt i syfte att underlätta integration och förbättra 
möten mellan olika kulturer.

Det var ingen förändring i flyktingpolitiken under 
2019, vilket resulterade i att nivån på antal uppdrag 
inte nämnvärt förändrades. Det blev en minskning av 
uppdrag med 0,6 procent jämfört med antalet uppdrag 
2018.

Inom verksamheten arbetar idag sju handläggare till-
sammans med en enhetschef. Verksamheten har drygt 
300 registrerade tolkar som behärskar över 75 olika 
språk. De största behoven av tolkning finns inom 
följande språk: arabiska, somaliska och tigrinja. 

Räckte pengarna?
Årsbokslutet för 2019 visar ett nollresultat. Verksam-
heten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den eko-
nomiska omslutningen uppgick 2019 till 38,2 mnkr 
vilket är en ökning på 3 procent jämfört med 2018. 
Den budgeterade omslutningen låg på 34,2 mnkr för 
2019. Ökningen är en följd av att fler kommuner utan-
för samarbetet köpt tolkuppdrag.

Vart är vi på väg?
Flyktingströmmarna är mycket svåra att beräkna och 
osäkerheten är därför stor. Flyktingströmmar påverkar 
i stor utsträckning tolkförmedlingens verksamhet då det 
kan leda till stora förändringar vad gäller efterfrågan 
på tolkuppdrag och efterfrågade språk.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2019 2018

Antal utförda tolkuppdrag 56 066 56 393

Miljoner kr Budget 2019 Utfall 2019 Utfall 2018

Intäkter 34,2 38,2 37,1
Kostnader

Personalkostnader 29,4 31,2 31,3

Lokalkostnader, lokalhyra 0,5 0,5 0,5

Kapitalkostnader 0 0 0

Övriga kostnader 4,3 6,4 5,3

Summa kostnader 34,2 38,2 37,1
Resultat 0 0 0
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Individnämnden
Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen råder delegations-
förbud för vissa typer av enskilda ärenden, d.v.s. beslut 
måste fattas av nämnd. I Rättviks kommun fattas 
dessa beslut av individnämnden. 

Individnämnden sammanträder vid behov. Samman-
trädesdagarna är desamma som för socialutskottet. 
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.
Beslut som fattas av individnämnd är:

• Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning.
• Beslut om nedläggning av faderskapsutredning.
• Beslut att inte påbörja faderskapsutredning eller att 

lägga ned en påbörjad utredning.
• Yttrande till domstol i adoptionsärende.
• Väcka talan om ändring i vårdnaden.
• Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad 

vårdnadshavare (vid stadigvarande vård och fostran 
i annat enskilt hem än föräldrahemmet).

• Överflyttning av vårdnad till en av vårdnadshavarna 
eller till särskilt förordnad vårdnadshavare.

• Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnads-
havare.

• Överflyttning av vårdnad från en eller två särskilt 
förordnade vårdnadshavare till barnets förälder/för-
äldrar.

• Ansökan om ändring av vårdnad.
• Väcka talan om umgänge mellan barn och förälder.
• Väcka talan om umgänge mellan barn och någon 

annan än en förälder.
• Avge yttrande om umgängesstöd samt följa upp 

hur umgänget fungerar och verka för att stödet inte 
består längre än nödvändigt.

• Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form 
av engångsbelopp.

• Förbud att utan individnämndens medgivande ta 
emot andras underåriga barn för vistelse som inte är 
tillfällig.

Vad hände 2019?
Under året har individnämnden haft ett sammanträde 
den 4 november 2019.

Räckte pengarna?
Individnämnden har ingen budget. 

Överförmyndaren
Handläggningen av överförmyndarärenden i Rättviks 
kommun är överförd till ett gemensamt kontor för 
kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro 
och Älvdalen. Vissa slag av ärenden är dock ej av 
karaktär att de kan delegeras varför viss handlägg-
ningsverksamhet sköts av Rättviks överförmyndare, 
exempelvis avslagsärenden och vitesförelägganden. 
Kommunens överförmyndare har dessutom ett upp-
följningsansvar för verksamheten i Mora.

Vad hände 2019
Överförmyndarverksamheten består i huvudsak av 
två områden: verksamhet enligt föräldrabalken samt 
verksamhet avseende ensamkommande barn. Under 
årens lopp har antalet barn varierat från ursprungligen 
fem till som mest 52 och var vid 2019 års utgång ett. 
Antalet godmans- och förvaltarskapsärenden har de 
senaste åren legat på en stabil nivå på runt 150–170 
ärenden. 

Det bör uppmärksammas att överförmyndarens admi-
nistrativa handläggning av ärenden avseende ensam-
kommande barn icke ersätts av Migrationsverket utan 
helt åvilat Rättviks kommun.

Verksamhet
Enklast är att redovisa totala antalet ärenden uppdelat 
på grupperna i ”föräldrabalken” och ”ensamkom-

mande barn.” Vid 2018 års utgång fanns i grupperna 
sammanlagt 161 ärenden uppdelat på 158 i den förra 
gruppen och 3 st. i den senare.

Vid 2019 års utgång var motsvarande siffror totalt 157  
ärenden uppdelat på 156 och 1st. i respektive grupp.

Räckte pengarna?
Arbetsbelastningen har varit oerhört varierande och 
ställt stora krav på flexibilitet. Kontoret i Mora har 
detta oaktat lyckats att hålla verksamheten på en hög 
nivå. Det säger sig självt att det förelegat stora svårig-
heter att i förväg budgetera kostnaderna. 

Budgeten för 2019 var på 1,4 mnkr (1,4 mnkr) och 
utfallet blev 1,4 mnkr (1,4 mnkr). Ekonomin är väl i 
balans. 

Vart är vi på väg?
Kontoret i Mora har genomfört en omorganisation 
som trätt i kraft under året. Eftersom verksamheten 
inte längre kommer att avse mer än enstaka ensam-
kommande barn bör omfattningen kunna hålla sig 
kring den som rått under 2019. 

Under året tillkommer en engångskostnad för nytt 
dataredovisningssystem.
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Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2019

Budget

2019

Bokslut

Budget-

avvikelse

2018

Bokslut

Överförmyndare 1,4 1,4 -0,0 1,4

SUMMA 1,4 1,4 -0,0 1,4

Förtroendevalda revisorer
Vad hände 2019?
Den kommunala verksamhetens mål, inriktning och 
omfattning fastställs årligen av fullmäktige i budgeten. 
Revisorernas huvudsakliga uppgift och roll är att 
granska och bedöma om nämnderna, kommunsty-
relsen och de enskilda ledamöterna i dessa organ på 
ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande 
sätt bedriver sina verksamheter i enlighet med den 
fastställda budgeten. Det åligger även revisorerna att 
bedöma om den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Under året som gått har styrelsens, utskottens, nämn-
dernas och de kommunala företagens verksamheter 
granskats genom grundläggande granskning. Den 
grundläggande granskningen har pågått under hela året 
dels genom att revisorerna träffat tjänstemän och för- 
troendevalda dels genom en enkät och dokumentstudier.

Revisorerna har också genomfört fördjupade gransk-
ningar avseende kommunens bostadsförsörjning, 
delegation i nämnderna och deltagit i en granskning 
samordnad med regionen avseende vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Reviso-
rerna har även granskat årsbokslutet och delårsbokslutet.

Resultatet av granskningsinsatserna har lämnats lö-
pande till kommunfullmäktige under året och samlats 
vid revisionsårets slut i form av en revisionsberättelse.

I revisionsberättelsen framgår revisorernas samlade 
bedömning i frågan om ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder.

Räckte pengarna?
Under 2019 har revisorerna använt mer pengar än 
budgeterat. Revisorerna redovisar alltså en negativ 
avvikelse om ca -0,1 mnkr för 2019. Avvikelsen beror 
till största del på ökade kostnader för arvoden efter 
valet 2018. 

Vart är vi på väg?
Revisorerna följer omvärldsförändringarna under 
2020 och hur dessa kommer att påverka kommunen. 
Med de utmaningar Rättvik står inför, både verk-
samhetsmässigt och ekonomiskt, behövs politiska 
beslut om vilken verksamhet kommunen ska bedriva i 
framtiden. 

Revisorernas fokus inför 2020 blir att fortsatt granska 
hur styrelse, nämnder och bolag arbetar för en lång-
siktigt hållbar utveckling. Genom bland annat dialog 
och fördjupade granskningar kommer revisorerna 
att följa kommunens arbete med att säkerställa en 
tillfredsställande intern kontroll, koncernnytta och en 
verksamhet och ekonomi i balans.

Därutöver kommer revisorerna att särskilt granska 
Rättviks demografiska utveckling och dess betydelse 
för investeringar och löpande budget.

Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2019

Budget

2019

Bokslut

Budget-

avvikelse

2018

Bokslut

Revisorerna 0,7 0,8 -0,1 0,6

SUMMA 0,7 0,8 -0,1 0,6
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Rättviks kommun Kommunhus AB
Verksamhet under året
Året har präglats av arbete rörande försäljning av 
koncernens två vindkraftverk samt försäljning av 
fjärrvärmeverksamheten. Ett vindkraftverk såldes per 
den sista december 2019 och det andra verket såldes i 
början 2020. Utdelning på aktier har erhållits med 2,0 
mnkr från Dala Energi AB.

Årsresultat
Moderbolaget redovisar ett negativt driftsresultat om 
-1,8 mnkr efter finansiella poster men före boksluts-

dispositioner. Bolaget uppvisar ett negativt resultat 
på grund av konsultkostnader i samband med försälj-
ningen av aktierna i dotterbolaget Rättviks Energi AB. 
Affären kommer att genomföras i början på 2020. 

Framtida utveckling
RKAB:s fortsätta fokus är att hålla koncernen lönsam 
och effektiv i enlighet med ägarens direktiv.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, mnkr. 

2017 2018 2019

Nettoomsättning (mnkr) 0,9 0,9 0,9

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 0,5 0,3 -1,7

Balansomslutning (mnkr) 104,3 104,9 209,9

Soliditet (%) 21,0 20,4 9,3

Antal anställda genomsnitt 1 1 1
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Rättviks Fastigheter AB
Verksamhet under året
2019 präglas av fortsatt arbete med utveckling av 
bolagets internkontroll och rutinhantering. Större 
investeringar som skett under året på lokalsidan är ny-
byggnation av en förskola samt byte av ventilations-
aggregat på Enåbacken. På bostadssidan har ytterligare 
en huskropp på Golfvägen helrenoverats. 

Årsresultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner landar på 1,6 
mnkr. Resultatet tyngs av en engångspost på 2,7 mnkr 
för nedskrivningar på två av bolagets fastigheter. 
Resultat exklusive nedskrivning landar på 4,3 mnkr 

vilket är ca 3,0 mnkr bättre än budget. Orsaken till det 
är framförallt lägre elpriser än budget och varmare 
höst som resulterat i lägre fjärrvärmekostnader än 
budgeterat. Även personalkostnaderna blev lägre än 
budget då återsättningar av tjänster inte blivit av under 
hösten 2019. 

Framtida utveckling
Bolaget ser en utmaning för framtiden i att balansera 
kostnadsökningar, (såsom taxor och räntor) underhåll-
sinsatser och amorteringar med en sund hyresutveck-
ling för att säkerställa bolagets ekonomi.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, mnkr. 

2017 2018 2019

Nettoomsättning (mnkr) 102,3 101,3 103,7

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 8,1 -10,4 1,6

Balansomslutning (mnkr) 663,9 670,5 668,9

Soliditet (%) 6,9 7,2 7,5

Antal anställda i genomsnitt 23 26 26
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Rättviks Vatten och Avfall AB
Rättvik Vatten och Avfall AB är helägt dotterbolag 
till Rättviks kommun Kommunhus AB. Bolagets 
verksamhet omfattar produktion och distribution av 
dricksvatten, avledande och omhändertagande av av-
loppsvatten samt ansvar för renhållningsverksamheten 
inom Rättviks kommun.

Verksamhet under året
Brukningstaxorna inom VA höjdes med 3 procent 
under 2019 och var oförändrad inom avfall. Anlägg-
ningsavgifterna inom VA höjdes med 10 procent.

Under 2019 har VA-verksamheten investerat ca 22,6 
mnkr. De projekt som har tagit de största resurserna 
i anspråk var renovering av Furudals reningsverk, 
ny vattentäkt samt utbyggnad av kommunalt VA i 
Östergrav. Förnyelse av befintligt ledningsnät samt 
pumpstationer utgjorde också en stor del av investe-
ringsvolymen. 

Under 2019 har avfallsverksamheten investerat ca 0,1 
mnkr vid återvinningsstationen i Drafsån.

Årsresultat
Rättvik Vatten och Avfall AB har en stabil ekonomi. 
Årets resultat efter finansiella poster är -2,5 mnkr, mot 
budget -0,7 mnkr.

VA-verksamhetens resultat efter finansiella poster är 
-0,7 mnkr mot budget 0,5 mnkr. Avfallsverksamhetens 
resultat efter finansiella poster är -1,8 mnkr mot budget 
-1,1 mkr.

Framtida utveckling
För att kvaliteten på vatten och avfallshantering ska 
upprätthållas och för att utökade legala och miljömäs-
siga krav ska uppfyllas behöver våra verksamheter, 
förutom det normala underhållet, omfattande reinves-
teringar och investeringar.

På grund av det stora investeringstrycket och de på-
följande ökade avskrivningarna förväntas det att vara 
en fortsatt press uppåt på både avfalls- och VA-taxan 
kommande år.  

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, mnkr.

2019 2018

Nettoomsättning (mnkr) 45,4 45,2

Resultat efter finansiella poster (mnkr) -2,5 2,5

Balansomslutning (mnkr) 281,2 263,4

Soliditet (procent) 11,4 15,2

Antal anställda genomsnitt 0 0

Kassalikviditet (procent) 157,7 171,8

Långfristiga skulder (mnkr) 214,5 191,5

Genomsnittlig låneränta (procent) 1,0 0,9

Skuldsättningsgrad (procent) 778 557
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Rättviks Energi AB
Rättvik Energi AB är helägt dotterbolag till Rättviks 
kommun Kommunhus AB. Bolagets verksamhet om-
fattar produktion och distribution av fjärrvärme inom 
Rättviks kommun.

Under 2019 genomfördes en försäljning av Rättvik 
Energi AB där det fanns ett flertal intressenter, men i 
slutänden stod det klart att företaget säljs till de nya 
majoritetsägarna Värmevärden AB. Affären träder i 
kraft den 1 februari 2020.

Under året har förberedelser inför försäljningen ägt 
rum. Bolagets andel i vindkraftverket på Hedboberget 
har sålts, och de ackumulerade utsläppsrätterna från 
flera år har sålts av.

Verksamhet under året
Under året höjdes brukningstaxan med 3 procent 
medan anläggningsavgiften var oförändrad.

Förutom ett löpande underhåll behövs även investe-
ringar och reinvesteringar i produktions- och distri-
butionsanläggningarna där ledningsnätet ingår. Dessa 
investeringar syftar till att säkra en stabil och stör-
ningsfri drift och att uppfylla legala eller miljömässi-
ga krav. Under 2019 investerades ca 4 mnkr.

Årsresultat
Årets resultat efter finansiella poster är 7,3 mnkr mot 
budget 0,8 mnkr.

Förberedelserna inför försäljningen av bolaget och 
många nyanslutningar av flerfamiljshus har bidragit 
till ett resultat som är betydligt bättre än tidigare års 
resultat.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, mnkr.

2019 2018

Nettoomsättning (mnkr) 33,4 31,3

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 7,3 2,6

Balansomslutning (mnkr) 140,9 138,9

Soliditet (%) 87,9 9,7

Antal anställda i genomsnitt 2 2

Kassalikviditet (procent) 190,5 96,6

Långfristiga skulder (mnkr) 0 108,8

Genomsnittlig låneränta (procent) 0,8 0,7

Skuldsättningsgrad (procent) 0 929,8
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Rättviks Skoljordbruk AB
Rättviks Skoljordbruk AB bedriver jordbruk vid Stiern- 
hööksgymnasiet samt därmed förenlig verksamhet. 
Företaget har sitt säte i Rättviks kommun i Dalarnas 
län och är ett helägt dotterbolag till Rättviks kommun 
Kommunhus AB och ingår därmed i kommunens 
bolagskoncern. Bolaget bedriver jordbruket som en 
anläggning till förfogande för kommunens natur-
bruksutbildningar.

Verksamhet under året
I april månad kunde vi äntligen ta de nyrenoverade 
kontors- och omklädningsrummen för hästverksam-
heten i anspråk. Projektet utgör den hittills största 
enskilda investeringen i företaget om man undantar 
övertagandet av lokalerna från fastighetsbolaget. 

Utvecklingen av det nya fårhuset har fortsatt under 
året genom att arbetet med ett rum för att övervaka 
lamningar påbörjats.

Efter förra årets torka och därmed låga skördar har det 
första halvåret handlat mycket om att få grovfodret att 
räcka fram till sommaren. Vi har fått slakta en del djur 
lite tidigare än planerat och har inte kunnat hålla mjölk- 
koantalet uppe i helt full nivå. Sommaren 2019 kan 
betecknas som normal men med en tydlig torrperiod 
mitt i sommaren som gjorde att andra grovfoderskör-

den blev låg. I övrigt så har vi fått normala skördar 
eller något bättre än normalt och med god kvalitet, 
vilket gör att fodersituationen ser bra ut. Under årets 
andra halva nådde vi det bästa produktionsresultatet 
någonsin på mjölksidan.

För att effektivisera arbetet med att odla upp gamla 
åkerarealer har vi med bidrag ifrån Hessebornsarvet 
investerat i en ny stubbfräs. Planen är att kunna odla 
upp mer arealer i södra Rättvik för att försöka återskapa 
lite utav de gamla öppna vyerna ner mot Siljan.

Under året har vi genomfört en klimatanpassning av 
spannmålstorken. Vi kommer att torka med fjärrvärme 
och spetsa med biologisk olja i den befintliga oljepan-
nan, därmed ersätter vi den fossila eldningsoljan fullt 
ut. Vi tar steg för steg mot ett fossilfritt jordbruk.

Årets investeringar
Förutom stubbfräsen samt omklädningsrum och kontor 
så har vi bytt rundbalspress samt investerat i en ny 
växelplog.

Årets resultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 
0,5 mnkr vilket är i nivå med budget. 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, mnkr. 

2017 2018 2019

Nettoomsättning (mnkr) 8,4 8,4 8,7

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 0,8 0,5 0,5

Balansomslutning (mnkr) 44,2 47,3 52,3

Soliditet (procent) 4,5 5,0 6,9
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Resultaträkning

      Kommunen       Koncernen
2019
(tkr)

2018
(tkr)

2019
(tkr)

2018
(tkr)

Verksamhetens intäkter Not 2 163 328 174 510 275 559 282 280

Verksamhetens kostnader Not 3 -844 652 -832 448 -903 509 -890 557

Avskrivningar Not 4 -9 487 -9 557 -48 564 -56 187

Verksamhetens nettokostnader -690 811 -667 495 -676 514 -664 464

Skatteintäkter Not 5 486 303 472 208 486 303 472 208

Generella statsbidrag och utjämningar Not 6 185 327 177 387 185 327 177 387

Verksamhetens resultat -19 181 -17 900 -4 883 -14 869

Finansiella intäkter Not 7 6 499 7 312 4 380 5 043

Finansiella kostnader Not 8 -1 595 -1 601 -8 757 -6 789

Resultat efter finansiella poster -14 277 -12 189 -9 261 -16 615

Uppskjuten skatt -981 -495

Årets skatt 49 -12

ÅRETS RESULTAT -14 277 -12 189 -10 193 -17 122
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Balansräkning

      Kommunen       Koncernen
2019
(tkr)

2018
(tkr)

2019
(tkr)

2018
(tkr)

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 125 136 125 248 1 164 095 1 161 810

  Markinnehav Not 9 25 879 25 917 25 879 25 917

  Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 10 75 127 78 227 1 016 687 1 008 157

  Maskiner och inventarier Not 11 24 130 21 104 121 529 127 736

Finansiella anläggningstillgångar Not 12 68 830 63 331 58 869 58 742
Summa anläggningstillgångar 193 966 188 579 1 222 964 1 220 552

Förråd 1 417 1 453 8 546 6 868

Exploateringsfastigheter Not 13 16 603 16 521 16 603 16 521

Fordringar Not 14 63 403 63 429 90 012 85 044

Kassa och bank Not 15 185 840 190 539 185 839 190 539
Summa omsättningstillgångar 267 263 271 942 301 000 298 972

Summa tillgångar 461 229 460 521 1 523 964 1 519 524

Eget kapital, avsättningar och skulder

Årets resultat Not 16 -14 277 -12 189 -10 193 -17 122

Övrigt eget kapital 226 659 238 848 291 854 308 976
Summa eget kapital 212 382 226 659 281 661 291 854

Avsättningar för pensioner Not 17 55 895 47 398 57 280 48 423

Avsättningar för skatter 21 352 20 372 

Summa avsättningar 55 895 47 398 78 632 68 795

Långfristiga skulder Not 18 1 102 1 382 901 352 971 282

Kortfristiga skulder Not 19 191 850 185 082 262 319 187 593
Summa skulder 192 952 186 464 1 163 671 1 158 875

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 461 229 460 521 1 523 964 1 519 524

Rättviks kommun har i november 1997, KF § 114, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.

     Kommunen      Koncernen
2019
(tkr)

2018
(tkr)

2019
(tkr)

2018
(tkr)

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

  Pensionsförpliktelser Not 20 220 667 232 314 220 667 232 314

  Borgensförbindelser 997 905 977 569 74 88

    *Gentemot kommunens bolag 997 831 977 481

    *För egna hem och småhus med bostadsrätt 74 88 74 88

    1 218 572 1 209 883 220 741 232 402



Årsredovisning 201948

Kassaflödesanalys

       Kommunen       Koncernen
2019
(tkr)

2018
(tkr)

2019
(tkr)

2018
(tkr)

Den löpande verksamheten

Årets resultat -14 277 -12 189 -10 193 -17 122

Justeringar för av- och nedskrivningar 9 487 9 555 48 564 56 187

Justering för övriga, ej likviditetspåverkande poster -1 025 -55 115 295

Justering för avsättning till pensioner och övrigt Not 21 10 155 9 062 10 515 9 755

Minskning av avsättningar pga utbetalningar -1 658 -1 824 -1 658 -1 824

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital

2 682 4 549 47 343 47 291

Ökn(-)/minskn(+)förråd och varulager -46 -729 -1 760 1 090

Ökn(-)/minskn(+)kortfristiga fordringar 26 3 788 -4 968 -9 980

Ökn(+)/minskn(-)kortfristiga skulder 6 768 -14 456 -15 425 43 104

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 430 -6 848 25 190 81 505

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anl.tillgångar

Nyinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -12 881 -17 201 -78 834 -117 266

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 531 867 21 553 2 388

Investering i finansiella anläggningstillgångar

- nyteckning av aktier och andelar -29 -99

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 334 482

Ökning av långfristiga fordringar -5 515 -24 -15

Minskning av långfristiga fordringar 16 509 16 1 292

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 849 -15 515 -57 309 -113 203

Finansieringsverksamheten

Upptagande av lån 140 816 9 475

Amortering av lån -120 316

Investeringsbidrag, netto -280 -280 6 920 -280

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -280 -280 27 420 9 195

Årets kassaflöde -4 699 -22 643 -4 699 -22 503

varav kommunen -14 226 7 371

varav de kommunala bolagens del av koncernkontot 9 527 -29 872

Likvida medel vid årets början 190 539 213 181 190 539 213 042

Likvida medel vid årets slut 185 840 190 539 185 840 190 539
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Not 1 Redovisningsprinciper 

Redovisningen har upprättats i enlighet med god redo-
visningssed och i överensstämmelse enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Kommunen 
tillämpar lagen för kommunal redovisning och bok-
föring (LKBR). Avsteg från den kommunala redovis-
ningslagen sker dock när det gäller kravet på system-
dokumentation för redovisningssystemet. En plan har 
upprättats för genomförande av detta och delar av 
systemet har dokumenterats.

Intäkter 
En intäkt är en ökning av det ekonomiska värdet under 
en redovisningsperiod till följd av inbetalningar, 
ökning av tillgångars värde, eller minskning av 
skulders värde. 

Den del av en inkomst som inte uppfyller kriterierna 
för intäkt periodiseras och redovisas som skuld i 
balansräkningen. Om kommunen har haft en inkomst 
som uppfyller intäktskriterierna, men inbetalning ännu 
ej skett, redovisas en fordran i balansräkningen. 

Skatteintäkter redovisas det år som de skattskyldigas 
inkomst tas upp till beskattning. 

Anläggningstillgång
Med anläggningstillgång avses enligt praxis en tillgång 
som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och 
som inte är av ringa värde. I Rättviks kommun defi-
nieras ringa värde som en tillgång under ett basbelopp 
(basbeloppet för 2019 uppgår till 46 500 kr).

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar.

Avskrivningar
De planenliga avskrivningarna följer rekommen-
dationerna från Sveriges kommuner och regioner. 
Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga 
anskaffningsvärden och sker linjärt. Den procentuella 
avskrivningen per år uppgår till 10-33 % på maskiner, 
inventarier och fordon, respektive 2-5 % på byggnader.

Lånekostnader
Kommunen har under året inte haft några externa 
lånekostnader. Kommunen tillämpar huvudmetoden 
avseende hanteringen av lånekostnader för anlägg-
ningstillgångar, d.v.s. inga lånekostnader ingår i 
anskaffningsvärdet.

Kapitalkostnader
Kapitalkostnader är den samlade benämningen på 
intern ränta och avskrivning.

Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda 
värden. Avskrivningar beräknas på tillgångarnas 
ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna 
sker linjärt, d.v.s. med belopp som är lika stora under 
objektets beräknade ekonomiska livslängd.

Komponentavskrivning
Kommunens gator och vägar är uppdelade i två kom-
ponenter där marken bedöms vara en komponent och 
markvärdet då inte skrivs av. I övrigt har kommunen 
inte kommit igång med inventering av de investe-
ringsobjekt som kan bli föremål för komponentav-
skrivning.

Kundfordringar
Kundfordringar som är äldre än 12 månader reserve-
ras som osäkra och kundfordringar äldre än 6 månader 
reserveras som osäkra till 50 procent. 

Pensionsförpliktelser
Pensionsåtaganden som intjänats före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Pensionsförmåner som avser tid från och med år 1998 
redovisas som en avsättning vad gäller garantipen-
sioner, lönedelar över 7,5 basbelopp (kompletterande 
ålderspension), efterlevandepensioner samt pensioner 
för personer som omfattas av PA-KL (främst personer 
födda 1937 och tidigare). Omställningsstöd, pensioner 
till förtroendevalda enligt OPF-KL och enligt PBF har 
bokförts som en pensionsavsättning i balansräkning-
en. Övriga pensionsåtaganden efter 1998 behandlas 
som individuell del, enligt pensionsavtalen PFA 98, 
KAP-KL och AKAP-KL. Den individuella delen enligt 
KAP-KL avseende 2019 redovisas som kortfristig 
skuld och utbetalas i mars 2020. Halva kostnaden för 
AKAP-KL avseende 2019 är kostnadsförd, hälften har 
bokats som kortfristig skuld. 

Redovisningsprinciper kommunkoncernen
Sammanställd redovisning har upprättats enligt för- 
värvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att det bokförda värdet på 
aktier (förvärvat eget kapital) som finns i kommunens 
räkenskaper har eliminerats mot eget kapital.

Med proportionell konsolidering menas att i det fall 
ett dotterföretag ej ägs till hundra procent har endast 
ägda andelar av räkenskaperna tagits med. Redovis-
ningen omfattar enbart bolag där kommunen har ett 
bestämmande eller väsentligt inflytande, dvs mer än 
50 % av aktiekapitalet eller en röstandel på över 20 %, 
samt där verksamhetens omfattning eller balansom-
slutning uppgår till väsentliga belopp.

Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden 
mellan kommun och respektive bolag samt bolagen 
emellan. Interna kostnader och intäkter samt interna 
skuld- och fordringsposter har eliminerats. 

Avskrivningarna i dotterbolagen är hanterade enligt 
rådande praxis. Vid upprättandet av den samman- 
ställda redovisningen har kommunens redovisnings-
principer varit vägledande.

Noter
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        Kommunen         Koncernen

2019 2018 2019 2018

Not 2
Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel 18 028 16 975 24 271 21 821
Taxor och avgifter 19 997 18 362 84 814 80 530
Hyror och arrenden 14 624 15 081 52 659 55 315
Bidrag 42 094 57 697 42 094 57 671
Försäljning av verksamheter och entreprenader 67 560 66 216 70 695 66 764
Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar 1 025 179 1 025 179
Summa 163 328 174 510 275 559 282 280

Not 3
Verksamhetens kostnader
Material, entreprenader, konsulter och bidrag -86 530 -88 626 -124 375 -127 173
Kostnader för arbetskraft -588 173 -575 602 -603 795 -591 607
Övriga verksamhetskostnader -125 880 -129 574 -135 572 -132 438
Transporter, adm. tjänster, konsulter, avgifter med mera -44 059 -38 384 -39 645 -39 077
Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar -10 -262 -122 -262
Summa -844 652 -832 448 -903 509 -890 557

Leasingavtal (operationella och finansiella)
Leasingavgifter betalda under året:
Hyra av arbetsmaskiner -309 -3 187 -309 -3 187
Hyra av inventarier -393 -83 -788 -478
Hyra av tekniska hjälpmedel -4 309 -3 914 -4 309 -3 914
Hyra av kontorsmaskiner -7 826 -6 029 -7 826 -6 029
Hyra av bilar -1 788 -2 130 -2 066 -2 803
Summa -14 625 -15 343 -15 298 -16 411

Not 4
Avskrivningar
Avskrivningar mark byggnader och tekniska anläggningar -5 172 -4 698 -28 910 -29 240
Avskrivningar inventarier och maskiner -4 315 -4 859 -16 900 -14 047
Nedskrivningar mark, byggnader och tekniska anläggningar -2 732 -12 900
Nedskrivningar inventarier och maskiner -21
Summa -9 487 -9 557 -48 564 -56 187

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar.
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde.
Den procentuella avskrivningen per år uppgår till 10–33 % på 
maskiner, inventarier och fordon, respektive 2–5 % på byggnader.

Not 5
Skatteintäkter
Skatteintäkter 490 733 474 455 490 733 474 455
Slutavräkning föregående år, korrigering 256 -1 587 256 -1 587
Prognos, slutavräkning innevarande år -4 686 -660 -4 686 -660
Summa 486 303 472 208 486 303 472 208

Not 6
Generella statsbidrag
Inkomstutjämning 125 283 118 943 125 283 118 943
Kostnadsutjämning 16 967 18 633 16 967 18 633
Utjämningsbidrag LSS 3 192 4 009 3 192 4 009
Kommunal fastighetsavgift 29 430 29 279 29 430 29 279
Generella bidrag från staten 2 803 4 822 2 803 4 822
Regeringsbidrag 7 652 1 701 7 652 1 701
Summa 185 327 177 387 185 327 177 387

Not 7
Finansiella intäkter
Ränta på likvida medel 178 50 307 220
Utdelning på aktier och andelar 1 835 3 086 3 815 4 818
Ränta på lån från koncernföretag 225 199 0 0
Borgensavgift koncernföretag 4 041 3 972 0 0
Övriga finansiella intäkter 220 5 259 5
Summa 6 499 7 312 4 380 5 043
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       Kommunen        Koncernen

2019 2018 2019 2018
Not 8
Finansiella kostnader
Räntekostnad pensionsskuld -1 612 -1 298 -1 612 -1 298
Övriga räntekostnader -37 -26 -7 105 -5 214
Nedskrivning finansiella tillgångar 56 -274 56 -274
Övriga finansiella kostnader -2 -3 -96 -3
Summa -1 595 -1 601 -8 757 -6 789

Not 9
Markinnehav
Ackumulerat anskaffningsvärde IB 25 917 25 918 25 917 25 918
Årets anskaffningar 795 795 
Försäljningar -38 -796 -38 -796
Ackumulerat anskaffningsvärde UB 25 879 25 917 25 879 25 917

Not 10
Mark byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 174 792 177 065 1 332 811 1 264 174
Ackumulerade avskrivningar -99 665 -98 838 -364 920 -346 147
Ackumulerade uppskrivningar 12 900 12 900
Ackumulerade nedskrivningar -15 632 -12 900 
Pågående nyanläggningar 51 529 90 130 
Bofört värde 75 127 78 227 1 016 687 1 008 157

Redovisat värde periodens början 78 227 76 505 1 008 157 890 143
Årets inköp 4 682 6 419 21 777 100 429
Omfördelning från pågående arbete 79 227 139 216
Förändring av pågående arbete -38 601
Omfördelning till pågående arbete -91 870
Försäljningar (ack anskaffningar) -7 451 -25 169 -544
Investeringsbidrag -7 200
Årets avskrivningar -4 315 -4 697 -30 804 -29 240
Försäljning (ack avskrivningar)  3 985 12 031  23
Årets uppskrivningar mot eget kapital 12 900
Årets nedskrivningar -2 732 -12 900
Redovisat värde periodens slut 75 127 78 227 1 016 687 1 008 157

Not 11
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde utgående 158 400 150 201 303 838 299 074
Ackumulerat avskrivningar -134 269 -129 097 -182 309 -171 338
Bofört värde 24 131 21 104 121 529 127 736

Redovisat värde vid periodens början 21 104 15 975 127 736 126 830
Årets anskaffningar 8 198 9 987 12 468 15 399
Omklassificering från pågående arbete 3 962 317
Försäljningar, just anskaffningsvärde -1 562
Försäljningar, anskaffningsvärde -11 667 897
Försäljning, just avskrivningar 4 134
Årets avskrivningar -5 172 -4 858 -15 105 -14 145
Redovisat värde vid periodens slut 24 130 21 104 121 529 127 736

Not 12
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier 20 146 20 146 146 146
Andelar, Kommuninvest 541 541 541 541
Andelar i intresseföretag 55 188 55 089
Insatser 411 412 411 412
Bostadsrätter 512 512 512 512
Grundfondkapital 20 20 20 20
Långfristiga fordringar 47 200 41 700 2 050 2 022
Summa finansiella anläggningstillgångar 68 830 63 331 58 869 58 742
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        Kommunen         Koncernen

2019 2018 2019 2018

Not 13
Exploateringsfastigheter
Exploatering Lissbrändan 771 771 771 771
Lastbilsparkeringen 1 801 1 611 1 801 1 611
Lissbrändan 2 1 063 1 295 1 063 1 295
Exploatering Bryggerivägen 473 473 473 473
Exploatering Magasinet 3 845 845 845 845
Hjortgården 960 960 960 960
KV Ugglan Bostad 109 109 109 109
KV Ugglan Idrottsanläggning 45 45 45 45
KV Ugglan Skolan 83 83 83 83
Lissbrändan 3 1 065 1 065 1 065 1 065
Norra Nolänget 258 258 258 258
Södra Nolänget 330 330 330 330
Persborg 4 800 4 690 4 800 4 690
Stora industriområdet 532 532 532 532
Garvaren 13 699 699 699 699
Lerdal 36:63 1 056 1 056 1 056 1 056
Exploatering Rättvik övrigt 712 712 712 712
Brosågen Furudal 206 206 206 206
Lissbrändan 4 677 378 677 378
Exploat. Sjurberg 21:29 -285 -285
Exploatering Furudal övrigt 403 403 403 403
Summa 16 603 16 521 16 603 16 521

Not 14
Fordringar
Kundfordringar 9 399 9 744 29 476 25 677
Övrigt 37 915 35 453 42 196 39 911
Interimsfordringar 16 089 18 232 18 340 19 456
Summa 63 403 63 429 90 012 85 044

Not 15
Kassa och bank
Kassa 12 10 11 10
Bank 185 828 190 529 185 828 190 529
  varav kommunens dotterbolag 70 504 60 977
Summa 185 840 190 539 185 839 190 539

Not 16
Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 226 659 238 848 291 854 296 904
Rättelser jämförelseår -828
Ingående eget kapital efter rättelse i jämförelseår 291 854 296 076
Uppskrivning mot eget kapital 12 900
Årets resultat -14 277 -12 189 -10 193 -17 122
Utgående eget kapital 212 382 226 659 281 661 291 854

Not 17
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning pensioner 35 474 30 184 36 859 31 209
Avsättning pensioner ÖK-SAP 9 508 7 960 9 508 7 960
Avsatt till löneskatt på pensioner (24,26 %) 10 913 9 254 10 913 9 254
Utgående balans 55 895 47 398 57 280 48 423

Specifikation - Avsatt till pensioner
Pensionsbehållning 55 56 55 56
Förmånsbestämd ålderspension 32 400 28 155 33 785 29 180
Pension till efterlevande 1  704 2 246 1 704 2 246
PA-KL pensioner 5 874 3 684 5 874 3 684
Visstidspensioner 4 049 3 703 4 049 3 703
Livränta 484 484
Avsättning OPF-KL 416 300 416 300
Summa pensioner 44 982 38 144 46 367 39 169

Löneskatt 10 913 9 254 10 913 9 254
Summa avsatt till pensioner 55 895 47 398 28 370 19 183
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       Kommunen        Koncernen

2019 2018 2019 2018
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Ingående avsättning 47 398 40 159 48 423 40 914
Nya förpliktelser under året 8 495 7 295 8 856 7 567
VARAV
Nyintjänad pension 6 002 5 223 6 363 5 470
Intjänat OPF-KL 116 89 116 89
Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 297 1 045 1 297 1 070
Ändrad samordning 1 015 1 015
Övrig post 1 080 -77 1 080 -77
Årets utbetalningar -1 658 -1 470 -1 658 -1 472
Förändring av löneskatt 1 660 1 414 1 659 1 414
Summa avsatt till pensioner 55 895 47 398 57 280 48 423

Aktualiseringsgrad 99 % 99 %

Not 18
Långfristiga skulder
Investeringsbidrag 2 498 2 498 2 498 2 498
Ackumulerad upplösning av investeringsbidrag -1 396 -1 116 -1 396 -1 116
Ingående anläggningslån 969 900 960 425
Nya lån 140 816 9 475
Årets amortering -120 316
Reglering mot kortfristiga låneskulder, netto -90 150
Utgående skuld 1 102 1 382 901 352 971 282

Kreditgivare
Kommuninvest 900 250 969 900
Summa kreditgivare 900 250 969 900

Låneskuldens struktur, förfallotid
Andel som förfaller nästkommande år 22 % 28 %
Andel som förfaller inom 2–3 år 34 % 28 %
Andel som förfaller inom 4–5 år 29 % 25 %
Andel som förfaller senare än inom 6 år 15 % 19 %
Summa 100 % 100 %

Låneskuldens struktur, lånelängd
Andel lån på mellan 1–5 år 85 % 88 %
Andel lån mellan 6–10 år 15 % 12 %
Andel lån längre än 10 år 0 % 0 %
Summa 100 % 100 %

Andel lån med fast ränta 78 % 78 %
Snittränta 0,88 % 0,84 %

Andel lån med rörlig ränta 22 % 22 %
Snittränta 0,11 % 0,06 %

Genomsnittlig ränta 0,75 % 0,66 %

Not 19
Kortfristiga skulder
Kortfristiga låneskulder 70 504 60 977 90 650 500
Leverantörsskulder 25 467 30 753 32 419 51 791
Utgående moms 514 1 101 514 1 101
Källskatt och löneavdrag 7 910 8 274 7 910 8 274
Interimsskulder 74 016 72 904 111 437 105 021
Övriga kortfristiga skulder 13 439 11 073 19 389 20 906
Summa 191 850 185 082 262 319 187 593

Not 20
Pensionsförpliktelser
Pensionsåtaganden intjänade före 1998 177 585 186 958 177 585 186 958
Löneskatt på pensionsförpliktelsen (24,26%) 43 082 45 356 43 082 45 356
Utgående ansvarsförbindelse 220 667 232 314 220 667 232 314
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        Kommunen         Koncernen

2019 2018 2019 2018

Specifikation - ansvarsförbindelse
Intjänad pensionsrätt 144 126 150 323 144 126 150 323
Livränta 4 916 5 761 4 916 5 761
Pension till efterlevande 4 199 2 557 4 199 2 557
PA-KL och äldre utfästelser 20 454 25 579 20 454 25 579
Visstidspensioner 3 890 2 738 3 890 2 738
Summa pensioner 177 585 186 958 177 585 186 958

Löneskatt 43 082 45 356 43 082 45 356
Summa ansvarsförbindelse 220 667 232 314 220 667 232 314

Värdering och upplysningar om ansvarsförbindelse
Ingående avsättning 232 314 242 050 232 314 242 050
Nya förpliktelser under året 3 347 3 467 3 347 3 467
VARAV
Nyintjänad pension 1 128 1 128
Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 834 4 189 5 834 4 189
Aktualisering 625 625
Inkomstsamordnad visstidspension -1 229 -1 229
Övrig post -3 615 -118 -3 615 -118

Årets utbetalningar -12 720 -11 302 -12 720 -11 302
Förändring av löneskatt -2 274 -1 901 -2 274 -1 901

Summa ansvarsförbindelse 220 667 232 314 220 667 232 314

Aktualiseringsgrad 99 % 99 %

Not 21
Justering för avsättning, ej rörelsekapitalpåverkande
Avsättning för pensioner 6 438 5 696 6 798 6 388
Avsättning garantipension ÖK-SAP 2 058 1 597 2 058 1 597
Avsättning särskild löneskatt 1 659 1 770 1 659 1 770
Summa 10 155 9 063 10 515 9 755
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Fem år i sammandrag (tkr)

2019 2018 2017 2016 2015

Externa intäkter 163 328 174 516 190 512 221 249 163 457
Externa kostnader 844 652 832 455 840 500 839 881 761 978

Finansnetto 4 904 5 730 3 294 5 368 5 336

Årets resultat -14 277 -12 189 4 616 15 818 6 545

Nettokostnader (inkl finansnetto) andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag

99,95 % -1,9 % 99,30 % 97,52 % 98,93 %

Förändring av verksamhetens nettokostnader, 
inkl. finansnetto

3,3 % 0,8 % 5,4 % 3,2 % 2,7 %

Skatteintäkter 486 303 472 208 469 524 453 094 435 139
Generella statsbidrag och utjämning 185 327 177 387 191 586 185 654 174 794

Förändring av skatteintäkter och generella stb. 3,4 % -1,7 % 3,5 % 4,7 % 3,4 %

Nettoinvesteringar 12 881 17 201 13 132 13 160 8 758

Anläggningtillgångar, totalt 193 966 188 579 182 564 183 326 142 360
Anläggningstillgång per invånare 18 17 17 17 13
Totala tillgångar per invånare 42 42 44 43 37

Långfristiga lån, totalt 0 0 0 0 0
Totala långfristiga skulder, per invånare 0 0 0 0 3

Eget kapital, totalt 212 383 226 659 238 848 234 232 218 414
Eget kapital per invånare 19 21 22 22 20

Soliditet 46,0 % 49,2 % 49,7 % 49,8 % 54,8 %
Soliditet inkl. pensionsåtagandet i 
ansvarsförbindelsen (ej bokförd)

-1,8 % -1,2 % -0,7 % -2,6 % -12,0 %

Löner och arvoden, inkl. arbetsgivaravgifter 545 186 532 835 518 875 491 726 451 144

Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda) 1 041 1 017 1 169 1 179 1 098

Antal årsarbetare (exkl. timanställda) 934 881 924 1 037 965

Sjukfrånvaro 7,3 % 7,6 % 6,3 % 7,0 % 6,6 %

Folkmängd  31/12 10 950 10 907 10 837 10 856 10 759
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Ord och begreppsförklaringar
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

AVSKRIVNING: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

AVSÄTTNINGAR: Ekonomisk förpliktelse som till storlek eller förfallo-

tid inte är helt bestämd.

INTERNRÄNTA: Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i 

anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnytt-

jats inom en viss verksamhet.

KAPITALKOSTNADER: Benämning för internränta och avskrivningar.

KORTFRISTIGA SKULDER: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande

verksamheten. Löptid under ett år.

LÅNGFRISTIGA SKULDER: Lån och skulder med löptider längre än ett år.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR: Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

PERIODISERING: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovis-

ningsperioder till vilka de hör.

SOLIDITET: Speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 

Soliditeten är det egna kapitalet i förhållande till de

totala tillgångarna, d.v.s. visar graden av egna finansie-

rade tillgångar.
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Politisk organisation

Rättviks kommunhus AB
Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Vatten och Avfall AB 
Rättviks Energi AB 
Rättviks Skoljordbruk AB

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Dala Vatten och Avfall AB
Kommunerna Leksand, Rättvik, 
Gagnef och Vansbro

Bildningsutskott

Socialutskott

Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott

Stab- och serviceförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Samhällsutvecklingsförvaltning

Socialförvaltning

Överförmyndare i samverkan 
i övre Dalarna
Rättvik, Leksand, Mora, Orsa, 
Älvdalen, Vansbro

Revision

Valnämnd

Individnämnd

Miljö- och
byggnadsnämnd

Gemensam Hjälpmedels-
nämnd i Dalarna

Gemensam nämnd inom 
Vuxenutbildningen

Gemensam Språktolk-
nämnd i Dalarna

Överförmyndare

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018–2022

Parti C S M SD V KD Totalt

Mandat 13 10 6 6 2 2 39

KF-möten sänds live som webbradiosändningar på rattvik.se men även som analoga sändningar på FM 103,4 Radio Rättvik, 
Närradioföreningen sköter sändningarna. Foto: Martin Litens 

Rättviks kommunhus AB
Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Vatten och Avfall AB 
Rättviks Energi AB 
Rättviks Skoljordbruk AB

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Dala Vatten och Avfall AB
Kommunerna Leksand, Rättvik, 
Gagnef och Vansbro

Bildningsutskott

Socialutskott

Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott

Stab- och serviceförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Samhällsutvecklingsförvaltning

Socialförvaltning

Överförmyndare i samverkan 
i övre Dalarna
Rättvik, Leksand, Mora, Orsa, 
Älvdalen, Vansbro

Revision

Valnämnd

Individnämnd

Miljö- och
byggnadsnämnd

Gemensam Hjälpmedels-
nämnd i Dalarna

Gemensam nämnd inom 
Vuxenutbildningen

Gemensam Språktolk-
nämnd i Dalarna

Överförmyndare



Årsredovisning 201958

Revisionsberättelse för år 2019
Revisionsberättelse 

 
Revisionsberättelse för år 2019 
 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/ 
revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 
Granskningen har utförts av sakkunniga från KPMG AB som biträder revisorerna. 
 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den 
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
”Revisorernas redogörelse”. 
 
Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende de finansiella målen för 2019 inte är 
förenlig med kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål då inget av målen 
har uppnåtts för året. 
 
I den av fullmäktige fastställda Mål och Budget för år 2019-2021finns tio 
kommunövergripande mål utöver de ekonomiska målen. Totalt har det fastställts 
28 strategiska mål för 2019. I vissa fall otydligt när ett mål är uppnått eller ej. 
 
Av årsredovisningen framgår att kommunen uppnår tio av de strategiska målen, 
sex av målen är delvis uppfyllda och tolv av målen uppnås inte. 
 
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Rättviks 
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
 
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är inte förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 
 
Rättviks kommun, april 2020 
 
 
Hans-Erik Hellborg  Pia Wiberg Hansson  Hans Hedberg 
 
 
Sandra Torrång Östlund  Benny Knutsson 
 
Med anledning av Corona har revisorerna bekräftat sin underskrift via mail och revisorerna är överens om 
revisionsberättelsen. 
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Rättviks kommun • 795 80 RÄTTVIK
Telefon: 0248-700 00 

rattvik.kommun@rattvik.se
www.rattvik.se

mailto:rattvik.kommun@rattvik.se
http://www.rattvik.se
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