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Beslutande Annette Riesbeck (C), ordf.
Hans Furn (C)
Susanne Säbb Danielsson (L), ersättare för Camilla Ollas Hampus (C)
Jonny Jones (C)
Joanna Stridh (C)
Fredrik Ollén (M)
Per Segersteen (M)
Jan Dahlquist (S)
Anki Dåderman (S)
Inger Eriksson (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Lars-Erik Kalles (S)
Nils Gävert (SD)

Ersättare och övriga närvarande Britt-Marie Essell (S)
Carola von Walter (MP)
Thomas Grundell (L)
Lars-Erik Liss (S)
Ulf Israelsson, kommunchef
Terese Renbro, sekreterare
Karin Göras, enhetschef biståndsbedömning § 171
Karin Olofsson, projektledare avfall DVAAB § 176
Barbro Wallgren, miljöinspektör § 176
Lina Ruth, Rättviks Fastigheter AB § 176
Ann Lissåker, ekonomichef §§ 181-185, 190
Björn Evbjer, VD Rättviks kommunhus AB § 190
Henrik Valgma, VD Dala Vatten och Avfall AB § 190
Ulrica Momqvist, ordf. Rättviks Fastigheter AB § 190
Magnus Weinstock, arbetsområdeschef Rättviks Fastigheter AB § 190
Emil Forsling, revisor PWC § 190

Justerare Joanna Stridh (C) och Jan Dahlquist (S) ers. Hans Furn (C) och Lars-Erik Jonsén (S)
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 171-191

Terese Renbro

Ordförande
Annette Riesbeck

Justerare
Joanna Stridh                                   Jan Dahlquist

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

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-10-17

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-27 Datum då anslaget tas ned 2017-11-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Terese Renbro
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
  §       Ärende

§ 171 Information - Socialförvaltningen 2017/793 
00

4

§ 172 Medborgarförslag gällande rättviksmål i grundskolan 
för att bevara dialekten

2017/344 
611

5 - 7

§ 173 Motion gällande busstillgänglighet 2017/545 
009

8 - 9

§ 174 Förslag till politisk och organisatorisk förändring av 
valfrihetssystemet, LOV

2017/722 10

§ 175 Rättviks kommuns inträde i den gemensamma 
språktolknämnden i Dalarna

2017/786 
135

11 - 13

§ 176 Avfallsplan 2018 - 2022, Rättviks kommun 2017/757 
450

14 - 15

§ 177 Revisionsrapport avseende granskning av 
hemtjänstens ledning, styrning och rättssäkerhet

2017/239 
007

16 - 18

§ 178 Remiss - Nationell plan för transportsystemet 2018-
2029

2017/706 
51

19 - 20

§ 179 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för 
stiftelsen M/S Gustaf Wasa 

2017/712 
04

21

§ 180 Förstudie avseende fördelning av ansvaret för 
samhällsbetalda resor i Dalarna 

2016/717 
007

22 - 23

§ 181 Kommunövergripande mål 2018-2020 och 
strategiska mål 2018

2017/540 
00

24 - 31

§ 182 Skattesats 2018 2017/772 
04

32 - 33

§ 183 Förvaltningsramar 2018-2020 2017/774 
04

34 - 35

§ 184 Resultatbudget 2018-2020 2017/773 
04

36 - 37

§ 185 Investeringbudget 2018-2020 2017/789 38
§ 186 Delegationsbeslut chefer och ordföranden 2017 2017/33 

362
39

§ 187 Delegationsbeslut enligt SoL, LSS, LVU, LVM 2017 2017/468 
002

40

§ 188 Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna 
utskott (ksau) 2017

2017/34 
362

41

§ 189 Meddelanden 2017 2017/56 42
§ 190 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av de kommunala 

bolagen
2017/794 
00

43

§ 191 Vision 2030 2017/812 44

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2017-10-17

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-10-17

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 171 Dnr 2017/793 00

Information - Socialförvaltningen

Ärendebeskrivning 
Karin Göras, enhetschef för biståndshandläggning, informerade om ”lag 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” 
som träder i kraft 2018-01-01.

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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KS § 172 Dnr 2017/344 611

Medborgarförslag gällande rättviksmål i grundskolan 
för att bevara dialekten 

Ärendebeskrivning 
Ellinor Hodén, Söderås, Rättvik, inlämnade 2017-04-07 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Införa rättviksmål i grundskolan för att bevara dialekten.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning.
_________________    
Rättviks kommun har mottagit ett medborgarförslag från Ellinor Hodén om 
att införa frivilliga kurser i rättviksmål i grundskolan. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att 
inkomma med ett yttrande i ärendet. 
Yttrande
Grundskolans innehåll och utformning regleras av de statliga 
styrdokumenten Skollagen (2010:800) och Läroplanen (Lgr 11). De ämnen 
som är tillåtna inom grundskolan regleras av 10 kap. 4 § skollagen och 
ämnenas innehåll regleras i sin tur av läroplanen. Dessa ämnen är bild, 
engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, 
biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, 
slöjd, svenska eller svenska som andraspråk och teknik. Undervisningens 
innehåll är således fastställd genom det statliga uppdraget och det finns 
begränsade möjligheter för en skola att erbjuda lokala ämnen. 

Utöver de ämnen som anges i 10 kap. 4 § så ska ämnet elevens val och 
skolans val finnas. Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa 
och bredda elevens kunskaper i ett eller flera av de angivna ämnena. 
Rättviksmål skulle här kunna utgöra en mindre del av exempelvis ämnet 
historia med fördjupning om hemortens historia, eller svenska med 
fördjupning om regionala skillnader i talad svenska och de nordiska språken. 
En renodlad språkkurs i rättviksmål är dock inte förenligt med de krav som 
ställs enligt läroplanen. 

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

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
- Eftersom det saknas stöd i skollagen och läroplanen för att införa 

frivilliga kurser i rättviksmål i grundskolan, samt med hänvisning till 
att det enligt skollagen (2 kap. 9-10 §) är rektor som leder det 
pedagogiska arbetet och ansvarar för skolans inre organisation, 
föreslås att medborgarförslaget avslås.

Yrkande
Joannas Stridh (C) yrkade att utskottet ställer sig bakom intentionen i 
förslaget och förvaltningens yttrande 
att medborgarförslaget anses besvarat
att förvaltningens svar ska skickas ut till rektorer, kulturenheten samt 
ungdoms- och fritidsenheten.
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Henrieta Vedberg (M) och Barbro Aaastrup (S) yrkade bifall till 
förvaltningen förslag till beslut men med tillägget att utskottet ställer sig 
bakom intentionen i förslaget och att förvaltningens svar ska skickas ut till 
rektorer, kulturenheten samt ungdoms- och fritidsenheten.

Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
bildningsutskottet bifallit Henrieta Vedberg (M) och Barbro Aaastrup (S) 
yrkade

Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. ställa sig bakom intentionen i medborgarförslaget 
2. anta förvaltningens förslag till yttrande
3. anse medborgarförslaget avslaget
4. beslutet skickas ut till kommunens rektorer, kulturenheten samt 

ungdoms- och fritidsenheten.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till bildningsutskottets förslag men punkt tre 
ska ändras till att medborgarförslaget ska anses behandlat. I detta yrkande 
instämde Lars-Erik Kalles (S).
Proposition
Ordföranden ställde proposition på bildningsutskottets förslag och Joanna 
Stridhs (C) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ställer sig bakom intentionen i medborgarförslaget
2. Anta förvaltningens förslag till yttrande
3. Anse medborgarförslaget behandlat
4. Beslutet skickas ut till kommunens rektorer, kulturenheten samt 

ungdoms- och fritidsenheten.
_____________________
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KS § 173 Dnr 2017/545 009

Motion gällande busstillgänglighet

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

- Kommunen tar upp frågan om trafiksituationen med Region Dalarna.
- Kommunen driver frågan om förbättrade trafikförhållanden med 

utgångspunkt från kommunens invånare.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-08
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

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

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

- Anse motionen behandlad.
___________________ 
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
__________________
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KS § 174 Dnr 2017/722

Förslag till politisk och organisatorisk förändring av 
valfrihetssystemet, LOV

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningarna i Leksand och Rättviks kommuner initierade på 
politiskt uppdrag under år 2009 ett gemensamt projekt för att undersöka 
förutsättningarna för införandet av ett valfrihetssystem inom hemtjänsten.
Projektet ledde fram till en för de båda kommunerna gemensam modell för 
Valfrihetssystemet LEKRÄTT. Gemensam nämnd bildades 2013-01-01 och 
har haft i syfte att tillhandahålla en och samma förutsättningar inom 
hemtjänsten i de båda kommunerna. I nuläget är det olika riktlinjer för 
hemtjänst samt olika ersättningsnivåer i kommunerna. Styrdokumenten för 
LOV har inte reviderats och utvecklats och det är svårt att ta tillvara och 
arbeta vidare med önskemål från den externa hemtjänstutföraren.

Gemensam nämnd inom socialtjänstens förslag till 
kommunstyrelsen 
Med anledning av ovanstående föreslår nämnden respektive kommun-
fullmäktige i de båda kommunerna att besluta att den gemensamma 
valfrihetsmodellen LEKRÄTT för Leksand och Rättvik upphör, samt att 
också den Gemensamma nämnden inom socialtjänsten upphör från och med 
2018-01-01. 
Lagen om valfrihet (LOV) i de båda kommunerna kommer därefter att 
hanteras genom respektive kommuns kommunstyrelse.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade bifall till gemensam nämnd inom socialtjänst i 
Leksand-Rättviks förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Besluta att den gemensamma valfrihetsmodellen LEKRÄTT för 

Leksand och Rättvik upphör från och med 2018-01-01.
2. Att den gemensamma nämnden inom socialtjänsten upphör från och 

med 2018-01-01.
______________________
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KS § 175 Dnr 2017/786 135

Rättviks kommuns inträde i den gemensamma 
språktolknämnden i Dalarna

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse från stab- och serviceförvaltningen som föredrogs av 
Ulf Israelsson.
”Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet 
språktolkverksamhet. Verksamheten är väl etablerad och fyller de 
kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar. Borlänge kommun och 
Landstinget Dalarna kom överens om att från och med 2013-03-06 samverka 
genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad ”Språktolknämnden i 
Dalarna”. Från och med 2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gagnef, 
Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter kommun i den 
gemensamma nämnden.
I nuläget har kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun lämnat 
positivt besked angående deltagande i den gemensamma nämnden. Malung-
Sälen, Vansbro och Älvdalens kommun avstår från att delta.
Ett utökat deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt 
förväntas ge en högre kvalitet gällande språktolkförmedlingen. 
Respektive kommuns kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om 
deltagande i den gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och 
Rättviks kommun inträder i nämnden den 1 januari 2018. Undantag råder för 
Avesta som inträder i nämnden från 2018-01-01 men först börjar nyttja 
avtalet i mars 2018.
Bakgrund
Den enskildes rätt till tolk framgår av förvaltningslagen. En stor del av 
samhällstolkning har en stark koppling till myndighetsutövning, exempelvis 
sjukvård, socialtjänst, domstolsförhandlingar m m. Traditionellt har i princip 
all samhällstolkning skett via offentligt ägda tolkförmedlingar
Mot bakgrund av detta bedriver Borlänge kommun sedan 1970-talet en 
tolkförmedling som förmedlar språktolkar. Ett viktigt skäl till att flera 
kommuner önskar ingå i den gemensamma nämnden är att tolkförmedlingen 
tillhandahåller tolktjänster med god kvalitet och en organisation som kan 
svara mot det stora behov av tolkar som finns. Genom att ingå i den 
gemensamma nämnden krävs ingen upphandling av tolktjänster. För 
tolkförmedlingen innebär utökningen av antalet medlemmar större möjlighet 
att bibehålla en kvalitativt god nivå på tolkverksamheten, vilket gagnar den 
gemensamma nämndens medlemmars behov av tolkar.
Borlänge kommuns tolkförmedling har idag åtta anställda samt ca 370 tolkar 
på ett 70-tal språk. Tolkarna är uppdragstagare. Under 2016 förmedlades ca 
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77 500 uppdrag och omslutningen var 44,2 mnkr. Tolkförmedlingen arbetar 
efter självkostnadsprincipen enligt gällande lagstiftning, Kommunallagen 
kap 8. Tolkförmedlingen är miljö - och kvalitetscertifierad enligt FR2000.
I den gemensamma nämndens reglemente föreslås Borlänge kommun och 
Landstinget Dalarna ha två ordinarie ledamöter vardera samt växelvis med 
två års intervall inneha ordförande och vice ordförande posterna och övriga 
medlemmar en ordinarie ledamot vardera. Skälen till detta är att Landstinget 
Dalarna har över 70 % av utförda tolkuppdrag samt att Borlänge kommun är 
utförare av verksamheten.
Borlänge kommuns tolkförmedling arrangerar kostnadsfria föreläsningar om 
hur man talar genom tolk för medlemmarnas tolkanvändare.
Ekonomiska konsekvenser
Samverkansavtalet reglerar de ekonomiska förehavandena.
Tolkförmedlingens totala omslutning beräknas till närmare 39 mnkr per år. 
Merparten av kostnaderna avser tolkuppdragen. Principen är den att för de 
tolkuppdrag som utförs faktureras hela kostnaden direkt den beställande 
enheten. I den kostnaden ingår tolkens arvode, resekostnader samt andra 
kostnader som kan tillkomma och som är direkt kopplade till tolkuppdraget. 
Exempel på detta är övernattning i samband med tolkuppdraget.
De kostnader som fördelas mellan nämndens medlemmar är kostnaderna för 
tolkförmedlingsverksamheten. I den kostnaden ingår löner och sociala 
avgifter för sex heltidstjänster, vikarier, lokaler, kontorsmaterial, IT, 
utbildningskostnader för tolkar och tolkförmedlare samt en post för 
oförutsedda kostnader. Den totala kostnaden för ett år beräknas till 5,6 mnkr. 
Fördelningen av dessa kostnader baseras på andelen uppdrag för respektive 
part.
Fördelningsnyckel framgår i samverkansavtalet.”

Förvaltningens förslag till beslut
1.  Rättviks kommun inträder i Språktolknämnden i Dalarna.
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget 

Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, 
Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika 
kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Rättviks kommun, 
Smedjebackens kommun samt Säters kommun.

3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
4. Samverkansavtal mellan medlemmarna godkänns.
5. Föreliggande budget för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
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6. Ikraftträdande av den gemensamma nämnden sker fr. o m 2018-01-
01.

7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner 
fattar likalydande beslut.

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Enligt förvaltningens förslag till beslut.

___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden 
Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till allmänna utskottets beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
____________________
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Avfallsplan 2018-2022, Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering (avfallsplan). Planen utgör 
tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering 
kommunens renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 
Dalarnas kommuner har alltsedan 2006 samverkat kring arbetet med 
framtagande, genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. 
Föregående planperioder har varit 2006 – 2010 samt 2012 – 2017. 
Samarbetet har inneburit att alla kommuner i Dalarna har gemensamma mål 
med åtgärder som genomförs på både regional nivå (län eller del av län och 
kommun).
Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering för 
perioden 2018 – 2022 har tagits fram via arbete i regional projektgrupp och 
lokala arbetsgrupper i varje dalakommun. Dessutom har ett flertal regionala 
nätverk använts för att utveckla och förankra mål och åtgärder inom dess 
verksamhetsområden. 
Länsstyrelsen Dalarna har sedan starten aktivt medverkat, via deltagande i 
regional projektgrupp och nätverk, och länsstyrelsens regionala miljömål 
inom avfallsområdet utgår från målen och åtgärderna i avfallsplanearbetet. 
Avfallsplanernas gemensamma åtgärder kommer också att ingå i det nya 
åtgärdsprogrammet till Dalarnas miljömål 2018 - 2022.
Under arbetet har två större seminarier hållits med sammanlagt fler än 120 
deltagare (såväl politiker som tjänstemän) och dialog har hållits med berörda 
nätverk och organisationer (inkl. Region Dalarnas direktion). Under perioden 
september – november kommer samtliga kommuner genomföra utställning 
och remiss av avfallsplanen till allmänhet och parter som kan ha ett intresse 
för avfallshantering. 
Utställning kommer att ske främst via en gemensam web portal som 
DalaAvfall har utvecklat samt kompletterat med utställning på biblioteken. 
Planen kommer även att tillsändas aktörer enligt sändlista. Information om 
utställning kommer att finnas på kommunernas och Dala Vatten och Avfalls 
hemsidor samt annonseras i Dalarnas tidningar, Dalademokraten och 
lokalbladen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att förslag till plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering ställs ut under perioden 
1/11 – 30/11.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Godkänna att förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering ställs ut under perioden 1/11 – 30/11.

___________________ 
Karin Olofsson, projektledare avfall, från Dala Vatten och Avfall AB, Lina 
Ruth, Rättviks Fastigheter AB och Barbro Wallgren, miljöinspektör, var 
närvarande och föredrog ärendet.
Yttranden
Fredrik Ollén (M), Anki Dåderman (S), Lars-Erik Kalles (S), Per Segersteen 
(M), Joanna Stridh (C), Hans Furn (C), Annette Riesbeck (C) och Nils 
Gävert (SD) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
- Godkänner att förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering ställs ut under perioden 1/11 2017 – 30/11 2017.
___________________

Sändlista: DVAAB
B Wallgren
L Ruth
M Clarstedt
H-E Bergman
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KS § 177 Dnr 2017/239 007

Revisionsrapport avseende granskning av 
hemtjänstens ledning, styrning och rättssäkerhet

Ärendebeskrivning 
PwC har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning avseende 
hemtjänstens ledning, styrning och rättssäkerhet. Den övergripande 
frågeställningen är om kommunstyrelsen säkerställer om det finns tillräcklig 
intern kontroll vad gäller beslut, verkställighet och uppföljning av bistånd 
inom hemtjänsten.
Pwc:s sammanfattande bedömning och svar på den övergripande 
revisionsfrågan är att kommunstyrelsen som ansvarig nämnd inte har en 
ändamålsenlig styrning och ledning avseende hemtjänstens verksamheter i 
Rättviks kommun.
PwC:s bedömning är att förvaltningen har säkerställt att det finns en 
tillräcklig uppföljning av bistånd inom hemtjänsten men att den interna 
kontrollen är otillräcklig vad gäller kommunstyrelsens interna kontroll och 
verksamhetsuppföljning. PwC har i genomförd granskning sett en risk med 
den gemensamma nämndens funktion och att hemtjänstverksamheten 
behöver enhetlig styrning och ses som en helhet oavsett utförare. Den del av 
hemtjänstinsatser som utförs av externa utförare behöver likväl som den 
hemtjänst som bedrivs i egenregi av socialförvaltningen ingå och vara en del 
av kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning.

I granskningsrapporten rekommenderas följande av PwC.
- En strategisk plan för äldreomsorgen i Rättviks kommun tas fram för 

att möta verksamhetens utveckling.
- Rutiner för kontinuerlig verksamhetsuppföljning och internkontroll 

som komplement till den ekonomiska uppföljningen fastställs.
- Organisationen och verksamheten i den gemensamma nämnden 

säkerställs i enlighet med övriga delar inom ramen för 
kommunstyrelsens ansvar för äldreomsorgen och hemtjänst.

- Kommunstyrelsen, med hänvisning till resultatet och redovisningen i 
öppna jämförelser samt de interna skillnaderna som uppvisats, 
analyserar verksamheternas kvalitet djupare och vad de olika 
resultaten står för och därefter säkerställa en kvalitetsutveckling inom 
verksamheterna. 
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Förslag till yttrande   
Beslutet om att införa LOV i hemtjänsten togs 2011. Intentionen var bland 
annat att öka valfriheten för individen att själv välja hemtjänstutförare, öka 
kvalitén inom den egna verksamheten och stimulera företagande. 
Gemensamt med Leksand kommun utarbetades en valfrihetsmodell 
LEKRÄTT och en gemensam nämnd bildades.  Sedan dess har en hel del 
förändrats. Idag har kommunerna olika riktlinjer och ersättningsnivåer vilket 
inte enbart försvårar samarbetet utan medfört också att det är svårt att ta 
tillvara och arbeta vidare med idéer och önskemål från den externa 
hemtjänstutföraren.
Det saknas numera också en ansvarig tjänsteperson med ansvar för 
verksamheten. Med anledning av detta har nu nämnden föreslagit att 
respektive kommunfullmäktige fattar beslut om att den gemensamma 
valfrihetsmodellen LEKRÄTT för Leksand och Rättvik upphör, samt att den 
gemensamma nämnden inom socialtjänst upphör från och med 2018-01-01.

 En äldreomsorgsutredning skall påbörjas och samtal förs nu med 
PWC (Lars Näsström). Uppdraget skall resultera i en grundläggande 
plan där hänsyn tas till vår demografi, våra ökade krav på god 
omsorg, kommunens ekonomi etc. 

 Som komplement till den ekonomiska uppföljningen ska den egna 
hemtjänstens verksamhet samt den verksamhet som bedrivs av privat 
utförare redovisas en gång per år till Kommunstyrelsen. Det skall 
upprättas en plan för detta arbete likaså ett reglemente som 
säkerställer den interna kontrollen. Arbetet har påbörjats inom 
förvaltningen via ledningssystemet Ensolution och kommer med i sin 
helhet i verksamhetens årshjul från 2018. 

 Under hösten 2017 kommer, förutsatt att kommunfullmäktige nu 
beslutar enligt ovanstående, ett intensivt arbete påbörjas för att skapa 
de styrdokument, rutiner för uppföljning etc. som krävs för att 
ansvaret för LOV i hemtjänsten ska kunna organiseras och integreras 
med den kommunala verksamheten under Socialförvaltningen och 
socialutskottet/Kommunstyrelsen. Verkställigheten, oavsett utförare, 
har dock redan påbörjat ett gemensamt arbete för att säkerställa att 
verksamhetsuppföljningen bygger på fastställda rutiner utifrån 
internkontrollen.
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 Från och med den 1 januari 2018 kommer all hemtjänst 
organisatoriskt ligga under socialförvaltningen och socialutskottet. I 
början av nästa år kommer socialutskottet i samarbete med 
förvaltningen, att få i uppdrag att analysera och säkerställa kvaliteten 
i verksamheten. Verksamheterna har arbetat utifrån denna 
revisionsrapport, samt ÖP och KKiK, under hela 2017. En 
analysvecka har införts inom förvaltningen, 1 gång/år på hösten, med 
huvudsyfte att analysera såväl kvalitet som ekonomi inom 
verksamheterna. Utifrån resultat så upprättas en handlingsplan/mål 
för respektive område.

Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Annette Riesbeck (C), Lars-Erik Kalles (S), Fredrik Ollén (M) och Hans 
Furn (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att ovan skrivna förslag till yttrande är 
kommunstyrelsen svar till revisionen.

Kommunstyrelsens beslut
- Ovan skrivna förslag till yttrande är kommunstyrelsen svar till 

revisionen gällande granskning av hemtjänstens ledning, styrning och 
rättssäkerhet.

___________________
Sändlista: A Riesbeck

U Israelsson
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KS § 178 Dnr 2017/706 51

Remiss – Nationell plan för transportsystemet 2018-
2029

Ärendebeskrivning 
Trafikverket har inkommit med förslag till nationell plan för 
transportsystemet för perioden 2018-2029. Planförslaget har tagits fram i 
enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017.
Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för 
nationell plan har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra 
till de transportpolitiska målen. Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga 
förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har tillämpats för att 
säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en 
hållbar samhällsutveckling.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”En satsning på infrastrukturutveckling som framgår av Trafikverkets förslag 
är en förutsättning för fortsatt utveckling av landsbygden.
En fortsatt satsning på Dalabanan krävs för att upprätthålla och utveckla 
näringslivet i vårt område och inte minst besöksnäringen. Detsamma gäller 
vägnätet med avseende på fortsatt utbyggnad av 2+1 vägar för att 
upprätthålla acceptabla transporttider och säkerhet.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Anta förvaltningens yttrande som kommunens remissvar.
Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anta samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande som kommunens 
remissvar.

___________________ 
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C), Lars-Erik Kalles (S), Carola von 
Walter (MP) och Jonny Jones (C) yttrade sig i ärendet.
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Yrkanden
Lars-Erik Kalles (S) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag 
men med tillägget att yttrandet kompletteras med en skrivning från 
kommunstyrelsen. I detta yrkande instämde även Annette Riesbeck (C).
Proposition
Ordföranden ställde proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag och 
Lars-Erik Kalles (S) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det 
senare.

Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande till Trafikverket 

kompletteras med en skrivning från kommunstyrelsen.
2. Annette Riesbeck (C) och Ulf Israelsson får i uppdrag att skriva den 

kompletterande skrivelsen från kommunstyrelsen.
____________________

Sändlista: A Riesbeck
U Israelsson
Mark- och planenheten
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KS § 179 Dnr 2017/712 04

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för 
stiftelsen M/S Gustaf Wasa

Ärendebeskrivning 
Förelåg Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsredovisning för räkenskapsåret 
2016.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsredovisning för räkenskapsåret 2016 

läggs till handlingarna.
__________________
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KS § 180 Dnr 2016/717 007

Förstudie avseende fördelning av ansvaret för 
samhällsbetalda resor i Dalarna

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna har tillsammans med övriga revisorer i Region Dalarna, 
landstinget Dalarna och övriga kommuner i länet genomfört en förstudie av 
ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna, daterad 2016-12-06. 
Kommunrevisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande om hur följande 
brister som lyfts fram i förstudien hanteras av Rättviks kommun.

1. Kommunernas rutiner för intern kontroll och uppföljning vad avser 
fakturorna från AB Dalatrafik vad avser den särskilda 
kollektivtrafiken.

2. Revisorerna bör uppmärksamma ansvariga organ på de oklarheter 
som råder både vad avser intern kontroll, ansvarsfördelning och 
avtalshantering. Frågan är om inte revisorerna ska ställa krav på 
beskrivningar om hur och när brister ska åtgärdas.

3. Revisorerna bör rekommendera att en process inleds för att 
gemensamt utveckla ledning, styrning och uppföljning av den 
särskilda kollektivtrafiken. Utvecklingen bör leda till en effektivare 
hantering där beslut, åtgärd och uppföljning följs åt ända ifrån 
beställning och samordning av trafiken till utförande och 
betalningsansvar.

Kommunfullmäktige i Rättvik fattade 2017-08-22 nedanstående beslut;
1. Rättviks kommun/Landstinget Dalarna begär tillsammans med 

landstinget och övriga kommuner i Dalarnas län hos regeringen att 
den länsvisa skattesatsen för landstinget respektive kommunerna 
enligt 2 och 3 §§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk 
utjämning, från och med den 1 januari 2018, höjs med 0,47 
procentenheter för landstinget och sänks med 0,47 procentenheter för 
kommunerna.

2. Godkänna att skatteväxlingen skall omfatta allmän kollektivtrafik 
och färdtjänst. Skatteväxlingen omfattar inte skolkortstrafik, utan den 
skall debiteras kommuner motsvarande värdet av normalt skolkort/ 
ungdomskort  (f.n. 320 kr/mån och 9 månader per år).

3. Godkänna Avtalet som beskriver ansvar, befogenheter och 
övergångs regler. Övergångsreglerna skall tillämpas mellan 
kommunsektorn och landstinget i enlighet med redovisad tabell i 
avtalet.
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KS § 180 forts.

5. Godkänna överförandet av ansvaret för kollektivtrafik samt 
uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet från Region 
Dalarna till Landstinget Dalarna 2018-01-01.

6. Besluten ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 
samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar 
motsvarande beslut.

I och med ovanstående beslut har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta 
med de brister som har påtalats och revisonskritiken är därmed inte längre 
aktuell.

Förvaltningens förslag till beslut
- Revisionsrapporten anser därmed vara behandlad.

_______
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Revisionsrapporten anses vara behandlad.

___________________
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KS § 181 Dnr 2017/540 00

Kommunövergripande mål 2018-2020 och strategiska 
mål 2018

Ärendebeskrivning 
Annette Riesbeck (C) föredrog ärendet och redogjorde för förslaget på 
kommunövergripande mål för perioden 2018-2020 och de strategiska målen 
för 2018.

”Kommunövergripande mål 2018-2020  

Ekonomi och effektivitet
Vi har en god ekonomi som skapar utrymme och säkerställer kommande 
investeringar och framtidssatsningar. Vi arbetar effektivt och 
kostnadsmedvetet i hela organisationen och vi har väl avvägda avgifter. 
Soliditeten ska öka för att långsiktigt nå 50 mkr i eget kapital. 
kommunens resultat motsvarar 3 procentenheter av skatteintäkterna. 
Låneskulden inom kommunkoncernen har inte ökat.

Vår trygga befolkning
Valfrihet, självbestämmande och människors lika värde kännetecknar 
möjligheternas Rättvik. Antalet invånare har fortsatt att öka bland annat 
genom en stor inflyttning samt att Rättviksungdomarna i större 
utsträckning väljer att bo kvar eller flytta tillbaka till kommunen. 
Ålderssammansättningen har förändrats genom att antalet ungdomar och 
unga familjer har ökat. För att möta det ökade behovet av kompetenta 
medarbetare både inom kommunen och i näringslivet tillhandahåller vi 
praktik- och lärlingsplatser till unga och nyanlända. Med hjälp av vår 
integrationssamordnare har vi tillsammans med det övriga samhället 
också förbättrat integrationen på alla plan. Folkhälsoarbetet ger ett gott 
resultat och allt fler människor förblir friska både fysiskt och psykiskt. 
Ett väl utbyggt mobil- och bredbandsnät för hushåll och företag skapar 
trygghet och möjliggör för e-tjänster och distansarbete

Barnomsorg och skolverksamhet
All vår skolverksamhet utvecklas kontinuerligt för ett livslångt lärande. 
Vi erbjuder moderna och trygga skolmiljöer i hela kommunen och i takt 
med att byarna utvecklas ökar också antalet elever på våra byskolor. 
Kvalitén upplevs som hög på förskolan, fritidshemmet, grundskolan, 
gymnasieskolan och på särskolan. All undervisning och alla lärmiljöer är 
anpassade utifrån elevernas olika förutsättningar och rätten till en trygg 
och likvärdig utbildning. Vi fortsätter att prioritera mindre barn- och 
elevgrupper både inom barnomsorg och skola. Barnomsorg ska finnas 
vid varje låg- och mellanstadieskola och vårt utbud präglas av flexibilitet 

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(8)

Sammanträdesdatum
2017-10-17

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 181 forts.

och mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. Våra 
särskolor är integrerade i grund- och gymnasieskolan samt anpassade till 
varje elevs förutsättningar. Elevhälsan har bred kompetens som möter 
alla elever och jobbar förebyggande och hälsofrämjande. Musikskolan 
vårdar Rättviks tradition av sång och musik och ger barn och ungdomar 
möjlighet att uppleva musikglädje. Barn och ungdomar trivs i Rättvik 
och upplever att de har inflytande. 

Vård, omsorg och omtanke
Vi har en bra vård och omsorg med stor valfrihet vad gäller 
boendeformer, aktiviteter och hemtjänst. Våra äldre samt personer med 
funktionsnedsättning upplever sin vardag som positiv där det sociala 
innehållet genomsyrar tillvaron. Vi har ökat fokus på rehabilitering och 
förebyggande insatser utifrån ett hälsofrämjande och hållbart 
förhållningssätt. Förutsättningarna för äldre att bo kvar i sitt hem är goda 
och anhörigstödet upplevs som gott. Den digitala välfärdsteknologin 
utvecklas kontinuerligt och bidrar till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet 
eller självständighet. Nattkamera erbjuds de som endast behöver natt-
tillsyn. Barnens bästa står alltid i fokus och därför har skolan och 
socialtjänsten utökat sitt samarbete och de förebyggande insatserna.

Arbetsmarknad, näringsliv
Företagarna upplever ett gott samarbete med kommunen och konceptet 
”Tillväxt & Tillsyn” genomsyrar all kommunal verksamhet. Vi stödjer 
det etablerade näringslivet som till stor del består av små- och medelstora 
företag och arbetar aktivt med nyetableringar. Rättvik är en känd 
turistdestination och besöksnäringen är viktig för vår kommuns 
utveckling och därför fortsätter vi att möjliggöra satsningar inom 
evenemang och besöksnäring. Genomfartsvägen (riksväg 70) är av stor 
betydelse för att marknadsföra/informera både genomresande, besökare 
och invånare. Ett gemensamt arbete har resulterat i ett estetiskt tilltalande 
skyltprogram med ett regelverk som efterlevs och gör Rättvik ännu 
vackrare. Kommunen skapar goda förutsättningar för hållbarhet i 
näringslivet. De gröna näringarna fortsätter att utvecklas i en positiv 
riktning och efterfrågan på lokalproducerade livsmedel ökar.

Boende, samhällsplanering och infrastruktur
Rättvik är en attraktiv ort både för våra invånare och besökare. Ett 
”Vackert Rättvik” gör att vi bibehållit vår starka ställning som besöksort 
och vi har i samarbete med bland annat föreningarna utvecklat 
utemiljöerna i våra kringliggande byar. I takt med att invånarantalet 
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stiger, ökar också behovet av nya bostäder av olika karaktär i hela 
kommunen. Vi bygger lägenheter i egen regi men samarbetar också 
aktivt med externa intressenter. Vi erbjuder tomter för bostadsbyggande i 
attraktiva lägen och Persborgsområdet har färdigställts för 
bostadsbyggande. Vi erbjuder mark och lokaler som täcker näringslivets 
behov och tillsammans med Trafikverket har vi löst frågan om en säker 
utfart från Vidablicksvägen till riksväg 69. Vi har en framsynt 
samhällsplanering där hållbarhetsaspekterna vägs in. Det öppna 
landskapet utökas med hjälp av ”Återtaget” och fler betande djur. Vi 
bevakar invånarnas intressen och möter olika människors behov bland 
annat på biblioteken som är en central resurs och bidrar till bildning, 
ökad läskompetens, digital delaktighet och integration. Fysisk aktivitet 
och trevlig samvaro är viktigt och möjliggörs av att en skate-och 
aktivitetspark vid Helsingland färdigställts samt ett utegym. Mötesplatser 
och ”hängställen” för alla åldrar finns på flera ställen runt om i 
kommunen. Möjligheterna att arbetspendla inom regionen är goda och vi 
har dessutom täta tågförbindelser till Arlanda och Stockholm

Tillgänglighet och skydd
Invånarna upplever sig bo i en säker och trygg kommun både i samhället, 
i skolan, på arbetsplatsen och i det egna hemmet. Utsattheten för brott, 
olyckor, bränder och samhällskriser är låg och man känner tillit till 
samhällets olika funktioner. Om någon utsätts för fysiskt eller psykiskt 
våld finns stöd och hjälp att tillgå.

Demokrati och delaktighet
Kommunens information håller hög kvalitet och alla kan ta del av den. 
Kommunens mål och visioner är väl kända och invånarna känner tillit till 
våra politiker och tjänstemän. Invånarna känner sig delaktiga i såväl 
samhällets utveckling som i den demokratiska processen. Vi arbetar efter 
vår ungdomspolitiska strategi och de unga känner att tillvaron är 
meningsfull, att de blir sedda och att deras åsikter tas på allvar.

Kultur och fritid
Alla invånare och besökare ska kunna ta del av det stora utbudet av 
kultur samt fritids- och ungdomsaktiviteter som finns att tillgå både i 
centrala Rättvik och i byarna. Det är därför av högsta vikt att 
tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning ökar succesivt. 
Dalhallas breda programutbud samt det differentierade kulturutbudet i 
Kulturhuset och i kommunen i stort, är av stor betydelse för vår 
utveckling och attraktionskraft. Kulturen efterfrågar, stimulerar, tar till 
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vara och uppmärksammar barn- och ungdomars kreativitet, engagemang, 
skapandeförmåga och kritiska tänkande. Många vistas i vår vackra natur. 
De uppmärkta lederna inbjuder till naturturism där vandring, cykling och 
ridning är uppskattade aktiviteter.  

Miljö och hållbarhet
Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva 
i. Vårt intensiva hållbarhetsarbete fortgår och för våra anställda är det en 
självklarhet att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genomsyrar 
vår verksamhet. Vi uppmuntrar till ett klimatsmart, energisnålt och 
miljövänligare levnadssätt. Det öppna kulturlandskapet, som är en viktig 
resurs för livsmedelsproduktionen men också för besöksnäringen, har 
utökats. Vi strävar efter att de råvaror som vi använder i de kommunala 
köken kommer från egen produktion eller från närområdet. Vi 
uppmuntrar och stödjer vindkraftsetableringar. 

Attraktiv arbetsgivare
Rättviks kommun upplevs som en spännande och attraktiv arbetsgivare 
där vi tillämpar ett utvecklat chefs- och ledarskap för att uppnå ett tydligt 
ledarskap. Vi strävar efter en god psykosocial arbetsmiljö där antal 
medarbetare direkt underställda en chef maximalt är 30 stycken. Vi 
strävar också efter jämställda löner och att möta medarbetarnas önskemål 
och behov i en flexibel organisation. Vi uppmuntrar till dialog och 
medarbetarskap och i kontakten med kommunens invånare är ett positivt 
bemötande en självklarhet. Vi eftersträvar också ett gott samarbete med 
andra kommuner och är öppna för nya arbetsformer. I händelse av kris 
har vi god beredskap både internt i kommunen och gentemot vår 
invånare.”

”Strategiska mål 2018 
Ekonomi och effektivitet

- vi har ett positivt ekonomiskt resultat 
- soliditeten motsvarar 20 mkr i eget kapital 
- ekonomiska avvikelser har analyserats och eventuella åtgärder 

vidtagits

Vår trygga befolkning
- vi har antagit en handlingsplan för integration 
- vi erbjuder lika många e-tjänster som rikssnittet bland landets 

kommuner
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Barnomsorg och skolverksamhet
- vi har öppnat en förskola i Söderås 
- vi erbjuder förskoleplats inom 3 månader
- alla elever i grundskolan och på gymnasiet är godkända i de 

nationella proven i alla ämnen 
- elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet
- elever som går ut grundskolan har ett genomsnittligt meritvärde över 

230
- vi har minskat antalet lärarlösa och inställda lektioner 
- Stiernhööksgymnasiet är en attraktiv skola där minst 60 % av 

eleverna från Rättvik studerar 
- det går minst 500 elever på Stiernhööksgymnasiet
- Stiernhööksgymnasiet har utökat samarbete med Vuxenutbildningen 

inom uppdragsutbildningar
- minst 70 % av Stiernhööksgymnasiets elever i årskurs 3 driver UF-

företag 

Vård, omsorg och omtanke
- vi har startat upp ”Familjens hus” tillsammans med Landstinget
- våra familjebehandlare har ökat stödet till föräldrar och barn vilket 

har lett till att antalet externt placerade barn har minskat 
- andelen personer som är nöjda med sitt särskilda boende har ökat
- andelen kunder som är nöjda med sin hemtjänst både inom 

kommunal och privat verksamhet har ökat
- antalet brukare som är nöjda med kvalitén på sin LSS grupp- och 

servicebostad har ökat
- vi har en ändrad måltidsordning på samtliga särskilda boenden
- bemötandet på våra särskilda boenden och inom hemtjänsten har 

förbättrats
- andelen personer som är nöjda med anhörigstödet har förbättrats 

Arbetsmarknad, näringsliv
- vi ligger inom plats 40:e i Svenskt Näringslivs 

företagsklimatsranking
- vårt näringslivsarbete har resulterat i ett ökat antal gästnätter i 

kommunen

Boende, samhällsplanering och infrastruktur
- vi marknadsför aktivt våra exploateringsområden
- vi har utvecklat biblioteksfilialerna i Boda och Furudal till 

mötesplatser
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- antalet mötesplatser och ”hängställen” för ungdomar har utökats i 
hela kommunen

- det har skapats minst 30 nya bostäder
- industrimark har färdigställts och marknadsförts
- vår Översiktsplan (inklusive LIS-områden) är färdigställd
- arbetet med att planlägga Sjöbodarna intill båthamnen i Rättvik är 

färdigt
- vi har utrett möjligheten att upphäva strandskyddet vid mindre 

vattendrag
- vi har en bra pendlingstrafik till och från Rättvik
- vi har färdigställt gång- och cykelvägen till Gärdsjö

Tillgänglighet och skydd
- sex stycken nya hjärtstartare har placerats ut i kommunen
- antalet fallolyckor har minskat med 10 % 

Demokrati och delaktighet
- vi har reviderat den grafiska profilen samt antagit en 

kommunikationsplan
- invånarna upplever att möjligheten till insyn och inflytande ökar
- vi erbjuder fler feriejobb till gymnasieungdomar under 18 år

Kultur och fritid

Miljö och hållbarhet
- vi har ökat andelen miljömärkta produkter i våra verksamheter 
- vi har antagit en reviderad miljöpolicy
- antalet ekologiska livsmedel i våra kök har ökat till 30 %
- andelen biologiska städmaterial har ökat
- vi har minska användningen av fossila bränslen med 20 %

Attraktiv arbetsgivare
- vi har en strategi för den framtida personalförsörjningen på samtliga 

förvaltningar
- vi har minskad sjukfrånvaro i kommunen med minst 0,5 %
- vi har ett aktivt arbete mot kränkande behandling och mobbing på 

våra arbetsplatser
- en modell för valfri sysselsättningsgrad är framtagen
- vi säkerställer kompetensförsörjningen genom att skapa fler ”enkla 

jobb” 
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Deltar ej i beslutet
Socialdemokraterna Jan Dahlquist och Anki Dåderman meddelade att de inte 
deltar i ärendets handläggning och beslut.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att de kommunövergripande målen 2018-2020 
och de strategiska målen för 2018 skall antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anta de kommunövergripande målen 2018-2020.
2. Anta de strategiska målen 2018.

____________________
Till dagens sammanträde, vid sittande bord, lämnade Socialdemokraterna in 
deras förslag till kommunövergripande mål 2018-2020 samt strategiska mål 
2018. Jan Dahlquist (S) föredrog förslagen.
Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Joanna Stridh (C), Jonny Jones (C), Annette Riesbeck 
(C) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jan Dahlquist (S) yrkade att socialdemokraternas förslag till 
kommunövergripande mål 2018-2020 och strategiska mål 2018 antas. 
Proposition
Ordföranden ställde proposition på finansutskottets förslag och Jan Dahlquist 
(S) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit finansutskottets förslag.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller finansutskottets förslag röstar ja.
Den som bifaller Jan Dahlquist (S) yrkande röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med sju (7) ja och sex (6) nej.
Följande ledamöter röstade ja:
Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C), Susanne Säbb Danielsson (L), Jonny 
Jones (C), Joanna Stridh (C), Fredrik Ollén (M) och Per Segersteen (M).
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Följande ledamöter röstade nej:
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén 
(S), Lars-Erik Kalles (S) och Nils Gävert (SD).
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt finansutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag

Reservation
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén 
(S), Lars-Erik Kalles (S) och Nils Gävert (SD) reserverade sig mot beslutet.
____________________
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Skattesats 2018

Ärendebeskrivning 
Ann Lissåker, ekonomichef, föredrog ärendet.
Den kommunala skattesatsen skall fastställas årligen. 
Skattesatsen för 2017 var 22:29 per skattekrona.
Den 22 augusti 2017 tog fullmäktige i § 49 beslut om skatteväxling med 
landstinget avseende delar av kollektivtrafiken. Länets samtliga kommuner 
och landstinget har tagit likalydande beslut. Den föreslagna nivån på 
skatteväxlingen är 47 öre.
Det slutliga beslutet om skatteväxling tas av regeringen efter ansökan från 
kommunerna och landstinget i länet. Ansökan om skatteväxling är inskickad 
till regeringen och beslut väntas senare under hösten/vintern.
I avvaktan på regeringens beslut bör kommunens skattesats fastställas till det 
mest troliga utfallet av ansökan, vilket är att skatteväxlingen kommer att 
genomföras. Om det skulle bli avslag på ansökan så behöver ett nytt beslut 
om skattesatsen tas av fullmäktige innan november månads utgång.
Förvaltningens förslag till beslut
Skattesatsen för 2018 fastställs till 21:82 skattekrona.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Skattesatsen för 2018 fastställs till 21:82 skattekrona.

__________________
Ulf Israelsson informerade under sammanträdet om en alternativ skrivning 
då beslutet avseende skatteväxling mellan Dalarnas kommuner och 
Landstinget Dalarna ännu inte vunnit laga kraft.
Yttranden
Britt-Marie Essell (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till Ulf Israelssons information och förslag till 
beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på finansutskottets förslag samt på Jonny 
Jones (C) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit Jonny Jones (C) 
yrkande.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fastställa skattesats för  2018 till 22,29 procent (%)
2. Fastställa att skattesatsen för 2018 sänks med 0,47 procentenheter till 

21,82 procent (%) under förutsättningen att besluten avseende 
skatteväxlingen mellan Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna 
vinner laga kraft.

___________________
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Förvaltningsramar 2018-2020

Ärendebeskrivning 
Jonny Jones (C) och Ann Lissåker, ekonomichef, föredrog ärendet.

Deltar ej i beslutet
Socialdemokraterna Jan Dahlquist och Anki Dåderman meddelade att de inte 
deltar i ärendets handläggning och beslut.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade att fastställa ovanstående förvaltningsramar för 
2018-2020.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fastställa förvaltningsramar 2018-2020 enligt ovanstående.

___________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C) och Jan Dahlquist (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till finansutskottets förslag.
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Jan Dahlquist (S) yrkade bifall till finansutskottets förslag men med tillägget 
att reserven ska reserveras till förmån för socialdemokraternas förslag på 
ramar och mål.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på finansutskottets förslag och Jan Dahlquist 
(S) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit finansutskottet förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
__________________
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Resultatbudget 2018-2020

Ärendebeskrivning 
Jonny Jones (C) och Ann Lissåker, ekonomichef, föredrog ärendet.

Deltog ej i beslutet
Socialdemokraterna Jan Dahlquist och Anki Dåderman meddelade att de inte 
deltar i ärendets handläggning och beslut.
Yrkande
Jonny Jones (C) att ovanstående resultatbudget för 2018-2020 fastställs.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fastställa resultatbudget 2018-2020 enligt ovanstående.

___________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till finansutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
___________________
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Investeringsbudget 2018-2020

Ärendebeskrivning 
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Investeringsbudget (Tkr)

2018 2019 2020
Inventarieinvesteringar 11 000 7 000 7 000
Infrastrukturinvesteringar   6 000 5 000 5 000
Investeringar i byggnader      500 14 000    500
Mark och anläggningar   1 000 1 000  1 000

Totalt 18 500 27 000 13 500

Kommunfullmäktige beslutar om ramanslag enligt ovan och finansutskottet 
kommer därefter att dela upp ramanslagen på olika projekt.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade att fastställa ovanstående investeringsbudget 2018-
2020.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fastställa investeringsbudget 2018-2020 enligt ovanstående.

___________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till finansutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
__________________
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Delegationsbeslut chefer och ordföranden 2017

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut fattade av chefer och ordföranden enligt 
kommunstyrelsens beslut § 3/2015.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

_________________
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KS § 187 Dnr 2017/468 002

Delegationsbeslut enligt SoL, LSS, LVU, LVM 2017

Ärendebeskrivning 
Redovisas delegationsbeslut fattade enligt socialtjänstlagen, LVU, LVM 
samt LSS under perioden augusti-september 2017.

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.

________________
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Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna utskott 
(ksau) 2017

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens allmänna utskott §:
2017-10-03
§ 58 Ansökan om projektmedel, Grön Agenda, 

Byggdialog Dalarna

Beslutet förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem, 
Evolution.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

__________________
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Meddelanden 2017

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och landsting
cirkulär:
17:43 Museilag (2017:563) – ny lagstiftning på kulturområdet
17:45 Frågor med anledning av principöverenskommelsen om en 

försäkringslösning i AGS-KL som ersätter AB § 28 mom. 9
Dalabanans intressenter

- Protokoll från konstituerande styrelsemöte med intresseföreningen 
Dalabanans intressenter, 2017-06-16

Skrivelse
- Skrivelse daterad 2017-09-11 angående skötsel av gräsytor vid 

paviljongen Hvilan.
Mora kommun

- Aktualiseringsförklaring – Översiktsplan för Mora kommun,
MK KS 2017/00446-1

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.

___________________

Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.

___________________
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av de kommunala 
bolagen.

Ärendebeskrivning 
För att fullgöra uppsiktsplikten och för att kunna bedöma om bolagen 
bedrivit verksamheterna i enlighet med det kommunala ändamålet har 
följande bolag rapporterat av sina verksamheter: 

 Rättviks kommun kommunhus AB

 Rättviks Fastigheter AB

 Rättviks Teknik AB

 Dala Vatten och Avfall AB

 Rättviks Skoljordbruk AB

 Dala Energi
Representanterna rapporterade om: 

- Det kommunala ändamålet med verksamheten samt att de redogjorde 
för hur väl verksamheten har överensstämt  med det kommunala 
ändamålet under året.

- Viktiga händelser under året
- Ekonomiskt resultat
- Måluppfyllelse
- De närmaste årens utmaningar för bolaget

Kommunstyrelsens beslut    
- Informationen/rapporteringen läggs till handlingarna.

___________________
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Vision 2030 

Ärendebeskrivning 

Annette Riesbeck (C) föredrog förslag till Vision 2030.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta Vision 2030.

___________________
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