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Sammanträdesdatum

2017-06-20
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunledningskontoret 08:30- 11:35

Beslutande

Annette Riesbeck (C) ordf. §§ 96-106, 108-117
Hans Furn (C)
Jonny Jones (C)
Joanna Stridh (C) §§ 96-97, 99-117
Camilla Ollas Hampus (C)
Fredrik Ollén (M) ordf § 107
Per Segerstéen (M)
Jan Dahlquist (S)
Anki Dåderman (S)
Lars-Erik Kalles (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Inger Eriksson (S)
Nils Gävert (SD)
Susanne Säbb Danielsson (L) §§ 98,107
Carola von Walter (MP) § 107

Ersättare och övriga närvarande

Susanne Säbb Danielsson (L) §§ 96-97, 99-106, 108-117
Carola von Walter (MP) §§ 96-106, 108-117
Britt-Marie Essell (S)
Ulf Israelsson, kommunchef
Terese Renbro, kommunsekreterare
Mia Ivarsson, förskolechef, § 96
Christina Nordqvist, förskolechef, § 96
Lotten Arvidsson, förskollärare, § 96
Annica Skoglund, förskollärare, § 96
Lars Kratz, förvaltningschef BUF, §§ 97, 98, 102
Marianne Sjöström, vuxenutbildningen Borlänge, § 99
Nina Eriksson, webbredaktör, § 101
Mikael Brandfors, IT-chef, § 101
Anna Nises Borgström, personalchef, § 103

Justerare

Jan Dahlquist och Hans Furn, ersättare Lars-Erik Jonsén och Camilla Ollas Hampus

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 96-117
Terese Renbro

Ordförande
Annette Riesbeck

Fredrik Ollén

Jan Dahlquist

Hans Furn

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-20

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Terese Renbro
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§

Ärende

§ 96

Information från BUF - småbarnspedagogik

4

§ 97

Rekryteringssatsning på småskolorna

5-8

§ 100

2017/543
023
Riktlinjer för rättviksungdom vid skolgång/boende på 2017/573
NBID
003
Rättviks kommuns eventuella anslutning till
2017/424
Språktolknämnden i Dalarna (SID)
019
Förslag till KS gällande stödboende
2017/517

§ 101

Ändring grafisk profil - mailsignatur

13

§ 102
§ 103

Reviderade riktlinjer för att starta enskild pedagogisk
verksamhet
Rapport - systematiskt arbetsmiljöarbete

§ 104

Budgetuppföljning per 30 april 2017

2017/571
00
2017/524
600
2017/569
026
2017/539

§ 105

Interna priser 2018 (IT, kost, städ, tryckeri och post)

22 - 23

§ 106

Årsredovisning 2016 Nedansiljans
Samordningsförbund
Ansökan Folkmusikens hus Rättvik 2017-2018

2017/542
04
2017/426
042
2017/548
048
2016/727
009
2016/39
512
2017/33
362
2017/34
362
2017/35
362
2017/36
362
2017/37
362
2017/38
362
2017/39
362

§ 98
§ 99

§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111

Justerandes sign

Motion om att utveckla Rättviks Miljöpris till ett
Hållbarhetspris
Motion om att åtgärda trafiksituationen på
Knihsgatan
Delegationsbeslut chefer och ordföranden 2017

§ 112

Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna
utskott (ksau) 2017
Delegationsbeslut finansutskottet (fu) 2017

§ 113

Delegationsbeslut personalutskottet (pu) 2017

§ 114

Delegationsbeslut bildningsutskottet (bu) 2017

§ 115

Delegationsbeslut socialutskottet (su) 2017
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Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottet (sbu)
2017
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Meddelanden

2017/56
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Kommunstyrelsen

KS § 96

Information från BUF - småbarnspedagogik
Ärendebeskrivning
Förskolecheferna Mia Ivarsson och Christina Nordqvist samt förskollärarna
Lotten Arvidsson och Annica Skoglund informerade om hur deras
verksamheter arbetar med småbarnspedagogik utifrån läroplanen för
småbarn.
Ett verktyg som används för att i ett tidigt skede fånga upp barn som har
svårigheter med språket är TRAS – Tidig Registrering Av Språkutveckling.
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
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Sammanträdesdatum

2017-06-20
Kommunstyrelsen

KS § 97

Dnr 2017/543 023

Rekryteringssatsning på småskolorna
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från Lars Kratz, förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen.
”Förslag på åtgärder för de små skolorna i Rättviks Kommun
Skola
F-klass Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Boda
6
7
7
8
8
2
Ingels
6
7
5
7
6
11
Sätra
11
10
8
8
7
13
Söderås
13
13
9
9
12
10
Furudal
8
12
6
12
9
14

Totalt
38
42
57
66
61

Vakanta tjänster i nuläget på ovannämnda skolor tillsammans:
6,5 Lärartjänst med behörighet
0,8 Slöjd txl samt tm
3,0 Fritidspedagog
1,5 lärartjänst med behörighet spec
Nuläge
De små skolorna står inför flera stora utmaningar. Rekryteringen av behörig
personal har varit begränsad under ett antal år. Det är över tid få eller inga
behöriga sökande på tjänsterna till skolorna. Detta är en oroväckande trend i
hela landet och därmed också i Rättvik.
Det är svårrekryterat till mindre skolor dels för att lärarna bör ha breda
ämnesbehörigheter och dels för att kollegiet är mindre. Arbetsuppgifterna är
dessutom fler och kräver stor kunskap inom många områden tex
trygghetsarbete, elevhälsoarbete och utvecklingsarbete. På en större skola
fördelas detta arbete på fler personal.
Marknaden är stor och valmöjligheterna för lärare idag är nästan
obegränsade. Till hösten kommer det att behöva rekryteras ett flertal tjänster
för att garantera den minsta möjliga nivå att nå den undervisning som
skolornas elever har rätt till. Det är idag endast ett fåtal behöriga lärare och
fritidspedagoger i verksamheterna.
Till kommande läsår är elevgrupperna små och därför är sammanslagning i
B och C form nödvändigt. Att arbeta i B och C form ställer höga krav på
_____________________________________________________________________________________
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Kommunstyrelsen

KS § 97 forts.
pedagogens professionellitet. Det är då av största vikt att veta vad man gör
för att se till samtliga elevers olika behov av kunskapsutveckling.
Det kan vara tryggt med en liten enhet men det kan också vara svårt för
eleverna att hitta kompisar och för lärarna att göra dynamiska lärgrupper när
antalet elever är få.
Förslag på åtgärder
Utifrån de diskussioner och det nuläge som råder har vi kommit fram till att
det är en attraktiv arbetsplats på små skolorna som krävs för att rekrytera
behörig personal. Den första tanken var att pedagogerna som valde att arbeta
i de mindre skolorna skulle få högre lön men efter diskussioner med
personalenhet och personalutskott insåg vi att detta inte var ett hållbart
förslag. Nästa steg var att se hur vi kunde skapa en bra arbetsplats utifrån en
god arbetsmiljö.
Man kan skapa attraktiva tjänster genom att höja nyckeltalet för pedagoger
på de mindre skolorna. Det skulle då ge möjlighet att täcka behörighet i alla
ämnen. Detta i sin tur skapar kvalitet för eleverna.
Skolans övriga arbetsuppgifter, tex trygghetsarbete, elevhälsoarbete och
utvecklingsarbete skulle fördelas på ett flertal pedagoger. Det innebär att
varje enskild pedagog inte behöver vara insatt i så många områden.
Många arbetsuppgifter på de små skolorna skulle kunna utföras av en
lärarassistent som skulle underlätta pedagogernas vardag, tex genom att vara
rastvärd, elevstödjare, vikarie mm
Fler personal skapar ett större kollegium vilket ses av medarbetarna som en
möjlighet att utveckla och skapa ett gott arbetsklimat på enheten.
Förvaltningens förslag till beslut:
1. Höja nyckeltalen för de små skolorna enligt nedan.
Nuvarande nyckeltal

VT
2017

Förslag

Grundskola
Lärare förskoleklass
Lärare årskurs 1-5
Minst antal tjänst år F-5

Justerandes sign

6,9%
6,9%
7,1%
7,1%

6,9%
6,9%
7,1%
7,1%

4

4

105%<70 elever F-5
115%<50 elever F-5
105%<70 elever F-5
115%<50 elever F-5

1,0%
1,0%
0,5
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VT
2017

Förslag nya nyckeltal Förslag
Grundskola
Lärare förskoleklass

6,9%
6,9%

6,9%
6,9%

110%<70 elever F-5

Lärare årskurs 1-5

7,1%
7,1%

7,1%
7,1%

110%<70 elever F-5

4,5

4,5

Minst antal tjänst år F-5

125%<50 elever F-5

125%<50 elever F-5

1,0%
1,0%
0,5

2. Anställa lärarassistenter: 4 st á 75% på de små skolorna. Att träda i
kraft från höstterminen 2017.”
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och
att det ur kommunstyrelsens reserv överförs 800 000 SEK till barn- och
utbildningsförvaltningen för rekryteringssatsning på de små skolorna.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Överföra 800 000 SEK från kommunstyrelsens reserv till barnoch utbildningsförvaltningen för rekryteringssatsning på de små
skolorna.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Ulrica Momqvist (M), Jan Dahlquist (S) och
Lars-Erik Kalles (S)
__________________
Lars Kratz föredrog ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till finansutskottets förslag.
Lars-Erik Kalles (S) yrkade återremiss.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att ärendet
ska avgöras idag.
Votering begärdes.
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Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller finansutskottets förslag röstar ja.
Den som bifaller Lars-Erik Kalles (S) förslag röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med 8 ja och 5 nej.
Följande ledamöter röstade ja:
Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C), Camilla Ollas Hampus (C), Jonny
Jones (C), Joanna Stridh (C), Fredrik Ollén (M), Per Segerstéen (M), Nils
Gävert (SD).
Följande ledamöter röstade nej:
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén
(S), Lars-Erik Kalles (S).
Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Proposition
Ordföranden ställde sedan proposition på finansutskottets förslag och fann
att kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
Enligt finansutskottets förslag
Reservation
Fredrik Ollén (M) reserverade sig mot beslutet
__________________
Sändlista:

Justerandes sign
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Dnr 2017/573 003

Riktlinjer för rättviksungdom vid skolgång/boende på
NBID
Ärendebeskrivning
Rättviks gymnasium har en specifik naturbruksutbildning i kombination med
elevhemsboende för ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, boendet har LSS-tillstånd.
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen föreslår enligt
nya riktlinjer att elever med funktionsnedsättning boende i Rättvik som, trots
stödinsatser från skola och socialtjänst, har svårigheter att genomföra
skolgång ska kunna beviljas elevhemsboende på NBID.
Bildningsutskottet och Socialutskottet beslutade 2017-05-31 respektive
2017-06-01 föreslå kommunstyrelsen att anta Riktlinjer för rättviksungdom
vid skolgång/boende på NBID, enligt bilaga.
Jäv
Joanna Stridh (C) meddelade att hon ej deltar i beslutet på grund av jäv.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till ovanstående förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Hans Furns yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
- Anta Riktlinjer för rättviksungdom vid skolgång/boende på NBID
enligt bilaga.
___________________
Sändlista:

L Kratz
L Fröyen
BUF Kansli
Soc Kansli

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/424 019

Rättviks kommuns eventuella anslutning till
Språktolksnämnden i Dalarna (SID)
Ärendebeskrivning
Förelåg skrivelse från stab- och serviceförvaltningen.
Sedan år 2013 samverkar Borlänge kommun och Landstinget Dalarna i
en gemensam nämnd för hantering av frågor kring tillhandahållande av
språktolktjänster. Syftet med nämnden är att möjliggöra ett långsiktigt
arbete där god kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången på
språktolkar blir lättare att bibehålla. Från och med den 1 juni 2015
består den gemensamma nämnden av nio kommuner (Borlänge
kommun, Falu kommun, Gagnef kommun, Mora kommun, Säters
kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebacken
kommun, Orsa kommun) och Landstinget Dalarna. Under hösten 2016
har frågan väckts om fler kommuner skulle kunna ansluta sig till den
gemensamma nämnden. Ett antal möten har hållits mellan företrädare
för språktolknämnden och intresserade kommuner och det har
konstaterats att det finns ett antal fördelar med att ingå i nämnden.
Upphandling av språktolktjänster är en komplicerad process. Ett starkt
argument för att ingå i nämnden är att språktolktjänster med
dokumenterat god kvalitet då kan erhållas utan att behöva upphandlas.
Ett annat argument är att kommunerna får inflytande över den
verksamhet som de anlitar.
Med denna skrivning vill vi uppmärksamma kommunstyrelsen på att
det finns en möjlighet att gå in som en part i den gemensamma
nämnden. Inför kommande arbete med att skriva samverkansavtal
behöver vi veta vilka kommuner som är intresserade av att ingå i den
gemensamma nämnden.
Tidplanen är att kommunstyrelserna fattar ett inriktningsbeslut senast i
juni månad 2017. Detta beslut ligger till grund för det fortsatta arbetet
och den tänkta planen är att fullmäktigeförsamlingarna i november
2017 fattar beslut om godkännande av samverkansavtal och reglemente
samt utser ordinarie ledamot samt ersättare till nämnden.
Förvaltningens förslag till beslut
Rättviks kommun ska ingå i den gemensamma Språktolknämnden i Dalarna.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
_____________________________________________________________________________________
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Rättviks kommun ska ingå i den gemensamma Språktolknämnden i
Dalarna.
_____________________
Marianne Sjöström, verksamhetschef arbetsmarknad och vuxenutbildningen
i Borlänge, var närvarande och föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
___________________
Sändlista:

Justerandes sign

M Sjöström
SID
U Israelsson
A Riesbeck
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Dnr 2017/517

Förslag till kommunstyrelsen om delegering av beslut
Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från Maria Lasell, Enhetschef IFO.
”I delegationsförteckningen för kommunstyrelsen – socialförvaltningen finns
inte något beslut om placeringsformen stödboende. Det innebär att dessa
beslut i nuläget ska fattas av kommunstyrelsen. För att underlätta
handläggningen i ärenden gällande personer som är i behov av stödboende
föreslås kommunstyrelsen att fatta beslut om att delegera beslutet enligt
nedan.
Förlag till beslut
Att kommunstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen att
delegera rätten att på styrelsens vägnar fatta beslut i nedan förtecknade
ärende.
Ärendeslag
Beslut om stödboende
Lagrum
4 kap. 1 § socialtjänstlagen.
Delegat
Socialutskottet. Socialutskottets ordförande i situationer då beslut från
socialutskottet inte kan inväntas.”
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till ovanstående förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann
att kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
- Beslut om stödboende, 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, delegeras från
kommunstyrelsen till socialutskottet. I de situationer då
socialutskottets beslut inte kan inväntas går socialutskottets
ordförande in som enskild delegat.
___________________
Sändlista:

M Lasell
F Ollén
A Riesbeck
Kanslienheten

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/571 00

Ändring grafisk profil - mailsignatur
Ärendebeskrivning
Webbredaktör Nina Eriksson och IT-chef Mikael Brandfors föredrog
ärendet.
Rättviks kommun har sedan en lång tid tillbaka en antagen grafisk profil där
bestämmelser om hur bland annat kommunens logotyp ska användas när
medarbetare och politiker inom Rättviks kommun kommunicerar med
omgivningen. I den grafiska profilen finns bestämmelser om hur kommunens
medarbetares och politikers mailsignaturer ska se ut och efter samråd med
förvaltningarna är det av betydelse att en revidering görs. Två förslag har
arbetats fram, se bilaga.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till de båda framtagna förslagen, enligt
bilaga.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
- Anta de reviderade mailsignaturerna, enligt bilaga.
___________________
Sändlista:

N Eriksson
U Israelsson
A Riesbeck
L Fröyen
L Kratz
B Bifrost

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/524 600

Reviderade riktlinjer för att starta enskild pedagogisk
verksamhet
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har omarbetat sina riktlinjer för aktörer
som vill driva enskild pedagogisk omsorg.
Yrkande
Ordförande Joanna Stridh yrkade att Bildningsutskottet föreslår
Kommunstyrelsen att anta de nya riktlinjerna med tillägget att
även anställda ska uppvisa utdrag ur Polisens
belastningsregister vid anställningstillfället.
Proposition
Ordförande ställde proposition på förslaget och fann att Bildningsutskottet
bifallit det samma.
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg, enligt
bilaga. Med tillägget att även anställda ska uppvisa utdrag ur polisens
belastningsregister vid anställningstillfället.
___________________
Lars Kratz var föredragande.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade i ändringsyrkande till bildningsutskottets förslag att
meningen ”Enskild firma får inte ha anställd personal.” under stycket
”Personal” stryks.
Lars-Erik Kalles (S) yrkade i tilläggsyrkande till bildningsutskottets förslag
att det i riktlinjerna inskrivs kollektivavtalsliknande former.
Propositioner
Ordföranden ställde proposition på bildningsutskottets förslag och på Joanna
Stridhs (C) ändringsyrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit
bildningsutskottets förslag med Joanna Stridhs (C) ändringsyrkande.
Ordförande ställde sedan proposition på bildningsutskottets förslag och på
bildningsutskottets förslag med Lars-Erik Kalles (S) tilläggsyrkande och
fann att kommunstyrelsen bifallit bildningsutskottets förslag med Joanna
Stridhs (C) ändringsyrkande.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller Lars-Erik Kalles tilläggsyrkande röstar ja.
_____________________________________________________________________________________
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Den som bifaller bildningsutskottets förslag med Joanna Stridhs
ändringsyrkande röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med 6 ja och 7 nej.
Följande ledamöter röstade ja:
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén
(S), Lars-Erik Kalles (S), Nils Gävert (SD)
Följande ledamöter röstade nej:
Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C), Camilla Ollas Hampus (C), Jonny
Jones (C), Joanna Stridh (C), Fredrik Ollén (M), Per Segerstéen (M)
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt bildningsutskottets förslag med
Joanna Stridhs (C) ändringsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut
- Anta riktlinjer enligt bilaga.
Bilagan är reviderad i enlighet med Joanna Stridhs (C)
ändringsyrkande.
Reservation
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén
(S), Lars-Erik Kalles (S) reserverade sig mot beslutet.
__________________
Sändlista:
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Dnr 2017/569 026

Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete
Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från personalchef Anna Nises Borgström.
” Under våren 2017 har uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i
kommunen gjorts och sammanställts på arbetsplatsnivå och förvaltningsnivå
enligt antagen modell för uppföljning. Denna gång har uppföljningen
kompletterats med två frågeområden utifrån AFS 2015:4 Organisatorisk och
social arbetsmiljö. Svaren på fråga avseende hälsofrämjande mål ska,
tillsammans med vår arbetsmiljöpolicy, ligga till grund för
kommungemensamma mål som syftar till att främja hälsa och öka
organisationens förmåga att motverka ohälsa.
Uppföljning av handlingsplan antagen vid KS 2016-06-21 § 93:
1. Genomgång av gällande policys och riktlinjer för att säkerställa
deras aktualitet och att de är lättillgängliga för medarbetarna.
Ingår i det pågående kommunövergripande arbetet med översyn
av befintliga styrdokument enligt struktur beslutad i KS 2017-0411 § 64. Målsättningen är att presentera förslag på reviderade
styrdokument inom personalområdet under senare delen av 2017.
2. Tydlig systematik för att säkerställa att medarbetare känner till
innehållet i policys och riktlinjer.
Arbetet sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet
på respektive enhet och är en ständigt pågående process. Årets
uppföljning visar att många arbetsplatser har gått igenom
gällande policys och riktlinjer så att fler medarbetare uppger att
de känner till innehållet.
3. Översyn (inom vissa verksamheter) av arbetsmiljörelaterade
rutiner för ensamarbete/hot- och våldssituationer, rutiner för hur
ändringar i Arbetsmiljölagen och nya AFS tas upp.
Årets uppföljning visar att behovet av översyn kvarstår inom
vissa verksamheter.
4. Förbättra och utveckla uppföljning och analys av sjukfrånvaro.
Alla chefer har tillgång till verktyg i Heroma för att månatligen
följa upp frånvaro för sina verksamheter. Personalenheten
sammanställer övergripande sjukfrånvarostatistik kvartalsvis.
Under strukturerade dialogsamtal varje höst mellan chefer och
personalenheten analyseras statistiken. Uppföljning sjukfrånvaro
_____________________________________________________________________________________
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ingår även som en del av den interna arbetsmiljöutbildningen som
behandlar systematiskt arbetsmiljöarbete.
5. Tydliggöra företagshälsovårdens roll.
Under våren 2017 har utbildning på tema rehabilitering hållits till
såväl chefer som skyddsombud och företagshälsovårdens roll har
då lyfts och diskuterats.
Sammanställning av ny uppföljning
Nedan följer en sammanställning på kommunövergripande nivå av
uppföljning av 2016 års systematiska arbetsmiljöarbete.
Förvaltningarnas respektive uppföljningsrapporter biläggs detta dokument.
1. Policys - Känner personalen till innehållet?
Personalens kännedom om gällande policydokument på personalområdet
är relativt god. Viss uppdatering uppges behövas avseende några av
dokumenten (olika mellan förvaltningarna):
-

strategiskt hälsoarbete

-

alkohol och missbruk

-

trakasserier

-

diskriminering

-

löneprocessen

-

chef- och ledarutveckling.

2. Uppgiftsfördelning
Skriftlig uppgiftsfördelning från förvaltningschef till enhetschef fungerar
överlag bra, och kompetensutveckling sker genom kommunens interna
arbetsmiljöutbildning. En förvaltning uppger att rutin för returnering av
arbetsmiljöuppgift saknas.
3. Samverkan och delaktighet
Arbetsplatsombud/skyddsombud samt hälsoombud saknas på många
arbetsplatser. I den mån det finns uppges samverkan fungera bra. En
förvaltning uppger att det finns behov av att ytterligare lyfta diskussioner
om systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsträffarna.
4. Arbetsmiljörelaterade rutiner
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Det finns behov att se över, och i vissa verksamheter införa, rutiner för
hur ändringar i Arbetsmiljölagen och nya föreskrifter från
arbetsmiljöverket tas upp på arbetsplatsen, för ensamarbete samt för hotoch våldssituationer. Det anges att det finns förbättringspotential
avseende introduktionen av nyanställda inom förvaltningarna.
5. Undersökning
Arbetsmiljö/skyddsronder uppges genomföras inom de flesta
verksamheterna och överlag fungera bra. En förvaltning uppger att
medarbetare inom vissa verksamheter behöver ytterligare kunskaper för
att utföra sitt arbete på ett säkert sätt ur arbetsmiljösynpunkt.
6. Riskbedömning
Riskbedömningar genomförs vid ronderingar samt inför förändringar i
verksamheterna.
7. Åtgärder
Rutin för upprättande av handlingsplan för åtgärd för att förbättra arbetsmiljön
som inte kunnat genomföras direkt behöver ses över inom en förvaltning.
8. Kontroll och uppföljning
De åtgärder som genomförts uppges ha förbättrat arbetsmiljön och rutin
uppges finnas för uppföljning av tillbud och olycksfall.
9. Företagshälsovården
Kontakten mellan chefer och företagshälsovården uppges kunna bli tätare
och av bättre kvalitet.
10. Kränkande särbehandling
Inom flera verksamheter efterfrågas mer information om vad som avses
med kränkande särbehandling, vad policyn för området innebär och hur
anmälda ärenden hanteras.
Förslag till handlingsplan för kommande år
Varje arbetsplats har ansvar att arbeta fram handlingsplan utifrån resultatet i
arbetsplatsens uppföljningsrapport. Förvaltningen har ansvar att arbeta fram
handlingsplan utifrån det övergripande resultatet i förvaltningens
uppföljningsrapport.
På kommunövergripande nivå föreslås följande handlingsplan:
-
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-

Säkerställa att varje arbetsplats har en rutin för regelbunden
genomgång av innehåll i policys och riktlinjer samt övriga delar av
det systematiska arbetsmiljöarbetet. (Personalenheten stämmer av
med chefer vid årligt dialogmöte)

-

Ta fram förslag på kommunövergripande rutin för hur ändringar i
Arbetsmiljölagen och nya föreskrifter från arbetsmiljöverket ska tas
upp på arbetsplatsen. (Ansvarig: personalenheten)

-

Översyn av kommunövergripande rutin för introduktion av nya
medarbetare. (Ansvarig: personalenheten)

-

Kontinuerlig dialog med företagshälsovården om roll och uppdrag.
(Ansvarig: personalenheten)

-

Tydliggöra kommunövergripande rutin för hantering av ärenden
inom området kränkande särbehandling. (Ansvarig: personalenheten)

Förslag till kommunövergripande hälsofrämjande mål
Majoriteten av alla arbetsplatser har i samband med uppföljningen svarat på
frågor utifrån vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas avseende
Organisatorisk arbetsmiljö, dvs:
1.
2.
3.
4.
5.

Ledning och styrning
Kommunikation
Delaktighet och handlingsutrymme
Fördelning av arbetsuppgifter
Krav, resurser och ansvar

Social arbetsmiljö, dvs:
1. Socialt samspel
2. Samarbete
3. Socialt stöd från chefer och kollegor
Sammanställning av dessa frågor ger vid handen att det inom vissa
verksamheter saknas fungerande forum för dialog, avstämning och
uppföljning där alla medarbetare på arbetsplatsen regelbundet deltar; främst
på grund av att man arbetar olika tider och inte kan lämna verksamheten utan
ersättare.
Vidare framkommer behov av tydligare rutiner och samsyn för
kommunikation och delaktighet; vilka kanaler och forum som ska användas
för att säkerställa att kommunikationen fungerar och tydlighet kring hur och
när de som berörs har möjlighet att vara delaktiga inför förändringar.
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Förslag på hälsofrämjande mål:
1. Alla medarbetare har möjlighet till deltagande, dialog och delaktighet
genom fungerande samverkansforum på arbetsplatsnivå.
2. Kommunikations- och informationsvägar är kända i hela
organisationen och väl fungerande.
3. Alla medarbetare har, tillsammans med sin chef, kontinuerlig
avstämning av arbetsuppgifter, resultat, arbetssätt och
prioriteringsordning utifrån uppdrag och arbetssituation.”
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till personalenhetens förslag till
handlingsplan för kommande år och förslag till kommunövergripande
hälsofrämjande mål.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta personalenhetens förslag till
handlingsplan för kommande år.
2. Anta personalenhetens förslag till
kommunövergripande hälsofrämjande mål.
___________________
Sändlista:
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Dnr 2017/539

Budgetuppföljning per den 30 april 2017
Ärendebeskrivning
Kamrer Anne Bälter föredrog budgetuppföljningen.
Ekonomienheten har sammanställt förvaltningarnas budgetuppföljning av
2017 års verksamheter. Prognosen är baserad på 4 månaders utfall och visar
ett förväntat budgetöverskott vid årets slut på 1,1 mkr för driftbudgeten.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Budgetuppföljningen per den 30 april 2017 läggs till handlingarna.
__________________
Ulf Israelsson föredragande.
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
__________________
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Dnr 2017/542 04

Interna priser 2018 (IT, bemanning, kost, städ, tryckeri
och post)
Ärendebeskrivning
Kommunchef Ulf Israelsson och personalchef Anna Nises Borgström
informerade om förslaget till interna priser för 2018 gällande bemanning, IT,
kost, städ, tryckeri och post.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till IT-enhetens, kostenhetens och städ,
tryckeri och postenhetens förslag till interna priser samt bemanningsenhetens
förslag att lönekostnad för bemanningsassistenterna finansieras genom
interndebitering beräknad som påslag på bokad timme. Resterade kostnader
för verksamheten (enhetschef, lokaler, system, övriga budgeterade
kostnader) finansieras genom tillförande av budgetmedel från de
förvaltningar som nyttjar korttidsbemanning (fördelat efter i vilken
utsträckning timvikarier nyttjas).
Socialförvaltningen tillför 715 251 SEK
Barn- och utbildningsförvaltningen tillför 231 405 SEK
Stab- och serviceförvaltningen tillför 105 104 SEK
Internpris per bokad timme: 7,60 SEK
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anta föreslagna interna priser för 2018 gällande IT, kost, städ,
tryckeri och post.
2. Lönekostnad för bemanningsassistenterna finansieras genom
interndebitering beräknad som påslag på bokad timme. Resterande
kostnader för verksamheten (enhetschef, lokaler, system, övriga
budgeterade kostnader) finansieras genom tillförande av budgetmedel
från de förvaltningar som nyttjar korttidsbemanning (fördelat efter i
vilken utsträckning timvikarier nyttjas.)
Socialförvaltningen tillför 715 251kr
Barn- och utbildningsförvaltningen tillför 231 405kr
Stab-och serviceförvaltningen tillför 105 104kr
Internpris per bokad timme: 7,60kr
______________________
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Kommunstyrelsens beslut
Enligt finansutskottets förslag
__________________
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Dnr 2017/426 042

Årsredovisning 2016 Nedansiljans Samordningförbund
Ärendebeskrivning
Förelåg Nedansiljans Samordningsförbunds årsredovisning för
räkenskapsåret 2016.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att årsredovisningen godkänns och att direktionen
beviljas ansvarsfrihet.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna årsredovisningen för Nedansiljans Samordningsförbund för räkenskapsåret 2016.
2.

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

3.

Årsredovisningen läggs till handlingarna.

____________________
Fredrik Ollén föredragande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
____________________
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Dnr 2017/548 048

Ansökan folkmusikens hus Rättvik 2017-2018
Ärendebeskrivning
Folkmusikens hus har i skrivelse 2017-05-29 ansökt om bidrag för perioden
2017-2018 enligt följande:
2017

900 000 SEK

2018

900 000 SEK

I beloppet ingår stödet till Ethno med 100 000 SEK/år
Jäv
Annette Riesbeck (C) och Joanna Stridh (C) meddelade att de ej deltar i
beslutet på grund av jäv.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade att Folkmusikens Hus beviljas ett årligt bidrag om
850 000 SEK för både 2017 och 2018. Beloppet innefattar även Ethno.
Lars-Erik Kalles (S) yrkade att Folkmusikens Hus beviljas ett årligt bidrag
om 900 000 SEK för både 2017 och 2018. Beloppet innefattar även Ethno.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Lars-Erik Kalles (S) och Fredrik Olléns
(M) yrkanden och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller Fredrik Olléns yrkande röstar ja.
Den som bifaller Lars-Erik Kalles yrkande röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med 6 ja och 7 nej.
Följande ledamöter röstade ja:
Hans Furn (C), Camilla Ollas Hampus (C), Jonny Jones (C), Susanne Säbb
Danielsson (L), Fredrik Ollén (M), Per Segerstéen (M)
Följande ledamöter röstade nej:
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén
(S), Lars-Erik Kalles (S), Carola von Walter (MP), Nils Gävert (SD)
Kommunstyrelsen har därmed bifallit Lars-Erik Kalles (S) yrkande.
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Kommunstyrelsens beslut
- Bevilja Folkmusikens Hus ett årligt bidrag om 900 000 SEK för både
2017 och 2018.
Medel om 750 000 SEK tas ur kulturenhetens budget och resterande
150 000 SEK (innefattande Ethno) tas ur kommunstyrelsens budget.
__________________
Sändlista:
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Dnr 2016/727 009

Motion om att utveckla Rättviks Miljöpris till ett
Hållbarhetspris
Ärendebeskrivning
Centerpartiet och Miljöpartiet har genom Rune Daniels och Carola von
Walter lämnat in rubricerad motion 2016-12-08.
Förslag
”I 15 år har Rättviks Kommun utsett en Miljöpristagare, som genom sitt
arbete och engagemang bidragit till att vår miljö i Rättvik ska kunna skyddas
och bevaras för framtiden.
Nu har vi i Rättviks Kommun tagit ett stort steg uppåt, visat att vi vill och
bör ta ett ansvar för vår globala miljö och har inlett arbetet med "Ett hållbart
Rättvik", där de "gamla" miljöfrågorna ingår som en del.
Vi vill därför föreslå att Rättviks miljöpris från och med år 2017 övergår till
och ingår i ett nytt pris, RÄTTVIKS HÅLLBARHETSPRIS. Och eftersom
det nya priset spänner över ett bredare område, föreslår vi en uppdelning i tre
priser, ett ekologiskt, ett socialt och ett ekonomiskt hållbarhetspris.
Formulering av kriterier, sammansättning av arbetsgrupp mm blir frågor som
ska lösas och där vi gärna är med i diskussionen.
Vi tror i allmänhet på pris och prisutdelningar som ett ypperligt verktyg för
att visa att Kommunen uppskattar engagemang och ideellt arbete bland
kommun - innevånarna.
Vi tror också att de tre priserna kommer att bidra till att begreppet "Ett
hållbart Rättvik" blir konkret och tydligt för alla rättviksbor. Och att den
årliga proceduren med nominering, prisutdelning mm, både i media och på
hemsidor, kommer att bidra till att begreppet "Ett hållbart Rättvik" hålls
levande.”
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-20
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
___________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att
Rättviks arbete med hållbarhet bärs upp av några viktiga värdeord. Dessa är
flexibilitet, engagemang, innovation, ekonomi och främjande.
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Strategin för hållbarhetsfrågan är i och med detta att fokusera på att skapa
förutsättningar för hållbara lösningar, alltså prioritera morot istället för piska.
På detta vilar plattformen Hållbart Rättvik och alla aktiviteter som ingår där.
Förslaget i motionen om att uppdatera miljöpriset till att omfatta hela hållbarhetsområdet ligger helt i linje med det ovan beskrivna. Bedömningen är
att detta skulle öka förutsättningarna för Rättvik som en hållbar
tillväxtkommun.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande bifalles motionen samt att förvaltningen får i
uppdrag att utarbeta kriterier för respektive pris.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens
yttrande bifalles motionen.
2.

Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att utarbeta
kriterier för respektive pris.

____________________
Ulf Israelsson föredragande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
________________
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Dnr 2016/39 512

Motion om att åtgärda trafiksituationen på Knihsgatan
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Jan Dahlquist, inlämnade 2016-01-19
rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
Att Rättviks kommun vidtar åtgärder för att förbättra trafiksituationen på
Knihsgatan för ratt undvika svårigheten att mötas.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-31
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
__________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och anför följande:
Parkering utefter gator- och vägar i centrala Rättvik kan ibland upplevas som
problematisk, även trafiksituationen på andra platser. För att minimera risken
genom att besluta om enskilda åtgärder och riskera att flytta problemen till
andra gator, bör det göras en sammanhållen utredning. Detta för att få en
samlad bild och ett övergripande förslag till lösning av parkeringar.
Behov av parkeringar i centrala Rättvik har behandlats utifrån ett
medborgarförslag i kommunstyrelsen 2016-12-06 § 193, ”Medborgarförslag
om att alla i Rättvik behöver med parkeringar”. Kommunstyrelsen beslutade
då att återremittera ärendet till samhällsutvecklingsförvaltningen för att se
över behovet av parkeringsplatser.
Förvaltningen föreslår att motionen hänskjuts till ovan nämnda uppdrag.
Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkade bifall till förvaltningens yttrande.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen hänvisas till samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag
från kommunstyrelsen 2016-12-06 § 193, att se över behovet av
parkeringsplatser i Rättvik.
____________________
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Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade i tilläggsyrkandet till samhällsbyggnadsutskottets
förslag att motionen anses bifallen.
Joanna Stridh (C) yrkade i tilläggsyrkandet till samhällsbyggnadsutskottets
förslag att motionen anses behandlad.
Propositioner
Ordföranden ställde proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag till
kommunstyrelsen, på samhällsbyggnadsutskottets förslag med Anki
Dådermans (S) tilläggsyrkande och på samhällsbyggnadsutskottets förslag
med Joanna Stridhs (C) tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsen
bifallit det senare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen hänvisas till samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag
från kommunstyrelsen 2016-12-06 § 193, att se över behovet av
parkeringsplatser i Rättvik.
Motionen anses därmed behandlad.
Reservation
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén
(S) och Lars-Erik Kalles (S) reserverade sig mot beslutet.
__________________
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Dnr 2017/33 362

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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Dnr 2017/34 362

Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna utskott
(ksau) 2017
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens allmänna utskott §§:
2017-05-30
§ 35

Ansökan om bidrag – Musik vid Siljans Vänförening

§ 36

Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 – KomFri

§ 39

Avsiktsförklaring Sjöbodarna

Besluten förvaras på kanslienheten.
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
_______________

_____________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/35 362

Delegationsbeslut finansutskottet (fu) 2017
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt finansutskottets §§:
2017-06-08
§ 14

Ansökan om bidrag till Eurocana Reuinion Rättvik

§ 17

Preliminärt förslag kommunövergripande- och strategiska mål
2018-2020.

Besluten förvaras på kanslienheten
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/36 362

Delegationsbeslut personalutskottet (pu) 2017
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt personalutskottets §:
2017-05-16
§ 15

Arbetsvärdering – komplettering inför
lönekartläggning 2017

Besluten förvaras på kanslienheten.
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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Dnr 2017/37 362

Delegationsbeslut bildningsutskottet (bu) 2017
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt Bildningsutskottets §:
2017-05-31
§ 54

Skrivelse från Föräldraföreningen Rättviksskolan angående
skolskjuts.

Besluten förvaras på Barn- och utbildningsförvaltningens kansli.
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
__________________

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/38 362

Delegationsbeslut socialutskottet (su) 2017
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets §§:
2017-05-04
§ 123

Omplaceringsutredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen

§ 135

Framställan om överflytt av ärende enligt 2 a kap 10 §
socialtjänstlagen

§ 136

Ansökan om förlängd placering

§ 137

Ansökan om utökning av serveringsyta

§ 138

Återkallande av serveringstillstånd

Besluten förvaras på socialförvaltningens kansli.
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/39 362

Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottet (sbu)
2017
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt samhällsbyggnadsutskottets §§:
2017-05-31
§ 29

Ansökan om ekonomiskt bidrag – Vikarby Båtklubb

§ 31

Bildandet av naturreservat på lerdalsbergets topp

§ 32

Förslag till framtida utveckling av Persborgsområdet

§ 33

Granskning av detaljplan Mangeln 1 (Fellbys)

§ 34

Projektplan för en ny översiktsplan för Rättviks kommun

Besluten förvaras på kanslienheten.
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/56

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär:
17:18 Budgetförutsättningar för åren 2017-2020
17:19 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig
och anhörigvårdare – PAN 16 – Prolongerad – med
Svenska Kommunalarbetarförbundet
17:21 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 7 angående uppsägning i strid med
föräldraledighetslagens missgynnandeförbud
17:22 Sotningsindex 2017
17:24 Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-tillägg för kommunerna år
2018
17:25 Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att arbeta i
Sverige
17:26 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetsgivare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T
och Bestämmelser för traineejobb T
Dnr 2016/445
Skrivelse – Återkoppling avseende: Finansiering av nationell stödfunktion
på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst.
Dnr 2017/412
Lantmäteriet – Beslut – Nya tätortsbeteckningar efter SCBs tätortsavgränsning 2015.
Dnr 2017/404
GYSAM – Protokoll 2017-03-24.
Leksands kommun – Protokoll Gemensam nämnd för vuxenutbildning i
Leksand-Rättvik 2017-03-27.
Dnr 2017/289
Hjälpmedelsnämnden Dalarna – Protokoll 2017-02-02.
Dalabanans Intressenter – Protokoll 2016-02-19, 2016-04-29, 2016-09-29,
2016-12-05 och 2017-04-20.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

38

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-20

Kommunstyrelsen

KS § 117 forts.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.
_________________
Kommunstyrelsens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
___________________
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