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Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 1 Information - Barn- och utbildningsförvaltningen 2018/81 
151

§ 2 Sammanställning kränkande behandling 2017 2017/157 
614

§ 3 Dokumenthanteringsplan Barn- och 
utbildningsförvaltningen 2018

2017/889 
004

§ 4 Kvalitetsrapport 2017 Barn- och 
utbildningsförvaltningen

2018/39 
042

§ 5 Information - Dalaidrotten 2018/85

§ 6 Medborgarförslag angående röjning på kommunens 
mark, fastighet 50:11

2017/682 
26

§ 7 Medborgarförslag om att anlägga en 
smådjursbegravningsplats eller minneslund

2016/426 
112

§ 8 Medborgarförslag om att kunna tanka fordonsgas 
utefter riksväg 70

2017/550 
531

§ 9 Borgenstak 2018 kommunala bolag - omfördelning 2018/84 
045

§ 10 Införande av tomtkö 2017/905 
272

§ 11 Remissmaterial gällande Ovanåkers kommuns 
biosfärområdeskandidatur/Biosfär Voxnadalen

2016/505 
43

§ 12 Översiktsplan för Rättviks kommun - samråd 2010/50 
212

§ 13 Revidering av arkivbeskrivning 2018/15 
004

§ 14 Revidering av kanslienhetens, centralarkivets, 
ekonomienhetens samt verksamhetsövergripande 
dokumenthanteringsplan

2018/14 
004

§ 15 Ansökan om ekonomiskt bidrag, Vikarby Båtklubb 2016/752 
048

§ 16 Finansieringsplan - gymnasiet, alernativ tre 2018/34 
04

§ 17 Prioriteringar agenda 2030 2017/841 
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§ 18 Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning 2017/978 
75

§ 19 Upphörande av Gemensam nämnd- kravspecifikation 2018/46 
00

§ 20 Avsägelse som ersättare i socialutskottet - Gudrun 
Magnusson (KD)

2018/86 
11

§ 21 Delegationsbeslut tjänstepersoner och ordföranden 
2018

2018/7 
362

§ 22 Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna 
utskott 2018

2018/8 
362

§ 23 Delegationsbeslut finansutskottet 2018 2018/10 
362

§ 24 Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottet (sbu) 
2017

2017/39 
362

§ 25 Delegatonsbeslut socialutskottet 2018 2018/13 
362

§ 26 Meddelanden 2017 2017/56

§ 27 Meddelanden 2018 2018/6 
363

§ 28 Information - SCB Medborgarundersökning 2017 
Rättvik

2018/107 
013
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KS § 1 Dnr 2018/81 151

Information – Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning 
Kerstin Israelsson, kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen, 
informerade om vad som är på gång inom förvaltningen
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Anki Dåderman (S) Lars-Erik Jonsén (S) och Joanna 
Stridh (C) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-01-30

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 2 Dnr 2017/157 614

Sammanställning kränkande behandling 2017

Ärendebeskrivning 
Förelåg sammanställning för 2017 av kränkande behandlingsärenden inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Bildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
- Anta helårssammanställningen av kränkande behandlingsärenden för 

2017. 
__________________
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till bildningsutskottets förslag.  

Kommunstyrelsens beslut    
- Anta helårssammanställningen av kränkande behandlingsärenden för 2017.
___________________
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KS § 3 Dnr 2017/889 004

Dokumenthanteringsplan Barn- och 
utbildningsförvaltningen 2018

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny 
dokumenthanteringsplan som ska ersätta nu gällande 
dokumenthanteringsplan. Den nya dokumenthanteringsplanen har tagits fram 
tillsammans med kommunens registrator och följer de kommunövergripande 
riktlinjerna samt nationell lagstiftning och riktlinjer för dokumenthantering, 
personuppgiftsbehandling och arkivering. 

Förvaltningens förslag till beslut
1. Anta den nya dokumenthanteringsplanen för Barn- och 

utbildningsförvaltningen.
2. Upphäva gällande dokumenthanteringsplan för Barn- och 

utbildningsförvaltningen.

Bildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
- Enligt förvaltningens förslag. 

___________________
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till bildningsutskottets förslag.  

Kommunstyrelsens beslut    
1. Anta den nya dokumenthanteringsplanen för Barn- och 

utbildningsförvaltningen.
2. Upphäva gällande dokumenthanteringsplan för Barn- och 

utbildningsförvaltningen.
___________________

Sändlista: BUF
Registrator
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KS § 4 Dnr 2018/39 042

Kvalitetsrapport 2017 Barn- och 
utbildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsstrateg Kerstin Israelsson presenterade Barn- och 
utbildningsförvaltningens kvalitetsrapport för 2017. 

Bildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
- Anta Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsrapport för 2017. 

____________________
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Anki Dåderman (S) och Britt-Marie Essell (S) yttrade 
sig i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till bildningsutskottets förslag.  

Kommunstyrelsens beslut    
- Anta barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsrapport för 2017.
___________________

Sändlista: BUF
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KS § 5 Dnr 2018/85

Information - Dalaidrotten

Ärendebeskrivning 
Peter Berglund, Distriktidrottschef för Dalarnas Idrottsförbund, informerade 
om förbundets verksamhet och vad de kan göra/hjälpa till med för 
idrottsförbunden inom länet.
Det finns ca 1 000st idrottsföreningar i länet och ca 50% av dalarnas 
befolkning är medlemmar i en idrottsförening. I Rättvik är motsvarande 
siffror 20st idrottsföreningar och dem finns 7 888st deltagare.
I Rättvik ökar unga tjejers deltagande i idrottsföreningar vilket är raka 
motsatsen till hur det ser ut i riket.
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Jonny Jones (C), Per Segersteen (M), Annette Riesbeck 
(C), Joanna Stridh (C), Jan Dahlquist (S) och Anki Dåderman (S) yttrade sig 
i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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KS § 6 Dnr 2017/682 26

Medborgarförslag angående röjning på kommunens 
mark, fastighet 50:11

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-08-15 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
Förslag
”Mitt förslag är att röjning sker på kommunens mark fastighet 50:11 
eftersom det sprids träd och sly till mina fastigheter.”
Motivering
”Bästa kommunledning! Eftersom detta åsamkar mej stora bekymmer och 
känsla av vantrivsel så hoppas jag att det går att åtgärda. Har svårt att tro att 
det ska kunna gå till på detta sätt så att man som medborgare i kommunen 
ska känna sej helt maktlös när det gäller all denna växtlighet som ”väller” in 
och sprids mer och mer på mina tomter.
Vad värre är att träd och buskar på kommunens mark på 50:11 blivit väldigt 
mycket högre och växtligheten mycket tätare de senaste åren vilket, medför 
mer insekter och otrevligt överhuvudtaget. Önskar jag kunde komma med 
förslag på hur detta skall kunna genomföras, men tyvärr vet jag inte. Önskar 
också att någon berörd person kommer och ser vad som hänt.”

Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-14
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
__________________ 
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenheten har yttrat sig i 
ärendet:
”Närliggande hagmark har under senhösten röjts/avverkats för att möjliggöra 
bete. De remsor av mark som inte röjts och som ansluter till nu aktuella 
fastigheter kommer röjas under 2018.”

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget får anses vara behandlat.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse medborgarförslaget behandlat.

____________________ 
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Förslagsställaren var närvarande och föredrog sitt ärende.
Yttranden
Hans Furn (C), Lars-Erik Kalles (S), Lars-Erik Jonsén (S) och Fredrik Ollén 
(M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att medborgarförslaget ska anses bifallet.  
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag och 
Hans Furns (C) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit Hans Furns 
(C) yrkande.  

Kommunstyrelsens beslut    
- Medborgarförslaget är bifallet.
___________________

Sändlista: Förslagsställaren
SUF
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KS § 7 Dnr 2016/426 112

Medborgarförslag om att anlägga en 
smådjursbegravningsplats eller minneslund 

Ärendebeskrivning 
Evy Bjersarve, Jarlvägen 8 A, Rättvik, inlämnade 2016-07-20 rubricerade 
medborgarförslag.
Förslag
Anlägga en smådjursbegravningsplats/minneslund.
Vi är många äldre som har flyttat från hus med egna trädgårdar till 
lägenheter och inte har kvar möjligheten att få en naturlig begravningsplats 
för våra älskade sällskapsdjur.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning.
_________________  
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Anläggandet av en begravningsplats för smådjur kräver ytterligare 
utredningar för att finna en lämplig plats. Kommunens markinnehav inom 
föreslaget område är begränsat. Resterande mark ägs av Rättviks pastorat, 
Stiftsgården eller Rättviks fastigheter AB (RFAB). 
Det kan bli svårt att hitta en lämplig plats inom föreslaget område och därför 
bör kommun utreda om det finns andra lämpliga platser inom hela Rättviks 
samhälle.
I övrigt anser förvaltningen att det är rimligt att kommunen tillgodoser 
behovet av en begravningsplats för smådjur, särskilt för de djurägare som 
inte har egen trädgård. 
Anläggandet av en begravningsplats är i linje med den satsning på djurhus 
som kommunen beslutat sig för att göra och det djurfokus som finns i 
kommunen.”

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsutskottet ger Mark-och 
planenheten i uppdrag att vidare utreda om det finns en lämplig plats för en 
begravningsplats för smådjur inom Rättviks samhälle.
Därmed anses medborgarförslaget vara behandlat.
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Mark- och planenheten får i uppdrag att vidare utreda om det finns en 

lämplig plats för begravningsplats för smådjur inom Rättviks 
kommun.

2. Anse medborgarförslaget behandlat.
___________________ 

Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Hans Furn (C) och Jonny Jones (C) yttrade sig i 
ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige    

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________
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KS § 8 Dnr 2017/550 531

Medborgarförslag om att kunna tanka fordonsgas 
utefter riksväg 70

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-05-31 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
Förslag
”Möjligheten att kunna tanka fordonsgas utefter riksväg 70 pga. ökad trafik 
från storstäder där miljödrivna fordon blir allt vanligare.”
Motivering
”Att Rättviks kommun med intilliggande kommuner aktivt påverkar 
bensinbolag och energibolag så att något tankställe för fordonsgas kan 
skapas. Även viktigt för miljön.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
___________________
Kommunchef Ulf Israelsson har yttrat sig i ärendet:
”Ett medborgarförslag har inkommit från C Hallman, angående möjlighet att 
tanka fordonsgas utefter riksväg 70 på grund av ökad trafik från storstäder 
där miljödrivna fordon blir allt vanligare.
Följande förslag anger förslagsställaren:

1. Att Rättviks kommun med intilliggande kommuner aktivt påverkar 
bensinbolag och energibolag så att något tankställe för fordonsgas 
kan skapas.

2. Viktigt för miljön
Vad är gasbil?
Fordon som kan köras på fordonsgas har vanligtvis två tanksystem, ett för 
bensin och ett för gas. Bortsett från gastankarna är det inte mycket som 
skiljer gasbilar från bensinbilar. Dubbla bränsletankar ökar gasbilens 
räckvidd. Gasbilar fungerar precis som vanliga bensin- och dieselbilar, 
förutom att räckvidden med enbart gas är kortare. Bensintanken tar vid när 
gasen är slut, så den sammanlagda möjliga körsträckan är vanligtvis längre 
än med motsvarande bensinbilsmodell. Med en knapp kan man på vissa 
modeller välja att köra bilen på antingen gas eller bensin. De flesta modeller 
startas på bensin och slår automatiskt över till gasdrift efter några sekunder. 
Skulle gasen ta slut under körning slår bilen automatiskt om till bensindrift. I 
andra krävs en knapptryckning. Vid en jämförelse av bränsleåtgång (och 
drivmedelspris) motsvarar en liter bensin ca 0,74 kg fordonsgas.
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Vad är Fordonsgas?
Fordonsgas är samlingsnamnet för det drivmedel som används i gasfordon. 
Fordonsgas består av biogas och naturgas i varierande blandning. Andelen 
biogas i fordonsgasen är nu runt 70 procent, med stora lokala variationer. 
Det finns också möjligheter att tanka 100 procent biogas, det vill säga att det 
går att köra fossilfritt med gasbil.
Vilken sträckning har riksväg 70?
Riksväg 70 är en ca 430 km lång svensk riksväg som går från Enköping i 
sydöst och den norska gränsen vid Flötningen (37 km väster om Idre) i 
nordväst, via bland annat Sala, Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge, Rättvik, 
Mora och Älvdalen.
Vilka fordonsgas tankställen finns idag efter riksväg 70?
Borlänge Borlänge energi/E.ON Skinnargatan 22
Enköping E.ON/OKQ8 Gesällgatan 1
Sala Svensk växtkraft Skruvgatan 3
Hur många registrerade bilar drivs av fordonsgas eligt SCB 2016/17?
Område Fordonsgas Totalt antal bilar Andel i %
Rättvik 4 6 941 0,08%
Dalarna 226 164 064 0,14%
Sverige 43 693 4 768 060 0,92%
Under 2017 de första 9 månaderna har det registrerats 7 stycken nya 
gasfordon i Dalarna av totalt.
Vilka fordon kan få supermiljöbilspremie eller lägre skatt?
I Sverige finns det idag 89 stycken olika personbilsmodeller till försäljning 
som kan få supermiljöbilspremie varav inga är gasfordon. Av de fordon som 
finns till försäljning som uppfyller kriterierna för skattebefrielse år 2013 och 
framåt är 63 modeller gasdrivna av totalt 443 stycken olika modeller.
Det är viktigt för hållbarhetsarbetet i kommunen och Sverige som helhet, att 
engagemanget kring frågan finns. I de forum där kommunen deltar och där 
den här typen av diskussion förs strävar vi efter att påverka så att alternativ 
till de klassiska drivmedlen får utrymme.
Fordonsgas är ett sådant alternativ om än i en mycket liten omfattning. Om 
ett tankställe för fordonsgas ska etableras inom kommunen måste det ske av 
externa intressenter. ”

Förvaltningens förslag till beslut
- Medborgarförslaget därmed anses behandlat.
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Yttranden
Annette Riesbeck (C) och Joanna Stridh (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarförslaget ska anses behandlat.

_____________________
Förslagsställaren var närvarande och föredrog sitt ärende.
Yttranden
Hans Furn (C), Joanna Stridh (C) och Jonny Jones (C) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut    
- Medborgarförslaget är behandlat.
___________________

Sändlista: Förslagsställaren
SoS
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KS § 9 Dnr 2018/84 045

Borgenstak 2018 kommunala bolag - omfördelning

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse från ekonomichef Ann Lissåker:

”Enligt tidigare beslut skall borgenstaket för de kommunala bolagen årligen 
behandlas i samband med behandlingen av den kommunala budgeten. I 
november 2017 fattades beslut om ett borgenstak 2018 för Rättviks Teknik 
AB på 320 mnkr.

Tidigare beslut: Kf §101 171116        

Rättviks kommun Kommunhus AB   82 mnkr
Rättviks Fastigheter AB                 591 mnkr
Rättviks Teknik AB                       320 mnkr
                                             Summa        993 mnkr             

Under 2018 kommer Rättviks Teknik AB att delas upp i två nya bolag 
genom en så kallad fission. I och med fissionen så kommer samtliga 
tillgångar, skulder och resultat i Rättviks Teknik AB att fördelas på två nya 
bolag, Rättviks Vatten och Avfall AB och Rättviks Energi AB. Som en del i 
fördelningen av balansräkningen kommer befintliga lån i Rättviks Teknik att 
fördelas på de två nya bolagen. 
För att kunna föra över lånen till de nya bolagen så behöver kommunen fatta 
beslut om att borga för lånen i de nya bolagen. För att kunna ta över lånen i 
enlighet med delningsplanen så behöver Rättviks Vatten och Avfall AB en 
borgensram på 204,5 mnkr och Rättviks Energi AB en borgensram på 115,5 
mnkr. Total borgensram för de nya bolagen uppgår då till 320,0 mnkr och 
motsvarar den borgensram som kommunen i dagsläget har beslutat om för 
Rättviks Teknik AB.
I och med fissionen av Rättviks Teknik AB så upphör bolaget att existera. 
Lånen i bolaget har då överförts till de nya bolagen och ingen borgensram 
behövs längre för Rättviks Teknik AB. 
Förslaget nedan innebär ingen förändring av den totala beviljade borgen, 
men att en omfördelning av beviljad borgen görs mellan de kommunala 
bolagen. Efter detta återstår, liksom tidigare att 127 mnkr av limiten, 
beräknad på den förhöjda nivån. 
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Rättviks kommun Kommunhus AB   82,0 mnkr
Rättviks Fastigheter AB                 591,0 mnkr
Rättviks Vatten och Avfall AB 204,5 mnkr
Rättviks Energi AB 115,5 mnkr
Rättviks Teknik AB                         0,0 mnkr
                                             Summa         993,0 mnkr             

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut för respektive bolag som berörs av fissionen av 
Rättviks Teknik AB är att Rättviks kommun, från och med den 1 maj 2018, 
såsom för egen skuld ingår borgen för:

 Rättviks Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser till ett högsta 
lånebelopp om 204,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

 Rättviks Energi AB:s låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 
115,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp.

 Rättviks Teknik AB:s låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 0,0 
mnkr. 

Det totala borgenstaket 2018 för de kommunala bolagen kvarstå i enlighet 
med tidigare beslut på 993,0 mnkr.”
Yttranden
Jonny Jones (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.  
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
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KS § 10 Dnr 2017/905 272

Införande av tomtkö

Ärendebeskrivning 
Då kommunen har oklara regler hur den kommunala tomtkön fungerar, vill 
Mark- & planenheten inför klara och tydliga regler om hur kön skall fungera. 
Detta för att underlätta för spekulanter och detta bör förenkla 
administrationen för kommunen. I dagsläget har spekulanter i princip kunnat 
reservera en tomt och haft den reserverad länge och väl. För att få ordning på 
detta och ha möjlighet att veta vilka som är intresserade vill vi använda oss 
av reglerna i ”bestämmelser för tomtkö”.  Antas förslaget ska informationen 
finnas tydligt på hemsidan och informationsblad ska finnas att hämta på 
mark- & planenheten.

Förvaltningens förslag till beslut
Förslag om införande av tomtkö antas och börjar gälla från och med 1 mars 
2018.
Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förslaget om införande av tomtkö från och med 1 mars 2018.

____________________ 
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag samt att 
kommunstyrelsen ska delegera till utskottet att göra revideringar av reglerna 
för tomtkön.   
Proposition 
Ordförande ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans Furns 
(C) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt Hans Furns (C) 
yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut    
1. Förslaget om införande av tomtkö från och med 1 mars 2018 antas.
2. Kommunstyrelsen delegerar till samhällsbyggnadsutskottet att 

årligen se över och revidera årsavgiften.
___________________

Sändlista: SUF
Kanslienheten
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KS § 11 Dnr 2016/505 43

Remissmaterial gällande Ovanåkers kommuns 
biosfärområdeskandidatur/Biosfär Voxnadalen

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse från Mark- och planenhetens enhetschef Anders Sydén:
”Ovanåkers kommun vill ha ett skriftligt utlåtande rörande förslag till 
Biosfär Voxnadalen. Ovanåkers kommun driver ett aktivt arbete sedan 2014 
för att bilda ett av UNESCO utsett biosfärområde. Biosfär Voxnadalen ska 
vara ett modellområde för hållbar utveckling och representerar ett viktigt 
instrument för att införliva de globala hållbarhetsmålen. 
Biosfärområdet omfattar Voxnans avrinningsområde och berör flera 
kommuner. Rättviks kommun berörs i dess norra och östra gränstrakter som 
domineras av skogsmark. 
Ovanåkers kommun kommer att stå som huvudman för biosfärområdet. 
Högsta beslutsorgan ska vara en styrelse med representanter för 
kommunerna, statliga/regionala myndigheter, ideella intresseorganisationer 
samt en biosfärkoordinator och en projektledare.

Ärendet har efter Rättviks kommuns yttrande i november 2016 nu kommit ut 
på en andra remissrunda. De omarbetningar som gjorts i materialet 
föranleder inte någon ändrad ståndpunkt från Rättviks kommun.  

Förvaltningens förslag till beslut
Att lämna ärendet utan ytterligare synpunkter”

Kommunstyrelsens beslut    
- Rättviks kommun lämnar ärendet utan ytterligare synpunkter.
___________________

Sändlista: Ovanåkers kommun
SUF
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Översiktlig planering / Projektplan för en ny 
översiktsplan för Rättviks kommun. 

Ärendebeskrivning 
Enligt plan och bygglagen (PBL) ska alla landets kommuner sk ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ha ett 
långsiktigt perspektiv och behandla övergripande mark- och 
vattenanvändningsfrågor och samtidigt vara vägledande för beslut om 
användning av mark- och vattenområden. En översiktsplan blir således 
kommunens långsiktiga strategiska dokument för samhällsbyggnadsfrågor 
och den fysiska strukturen.
För att översiktsplanen ska fungera som ett långsiktigt strategiskt instrument 
krävs att den inte bara behandlar de lagliga kraven utan också tar upp 
angelägna kommunala frågeställningar. 
Enligt boverket ska en kommuntäckande översiktsplan utformas utifrån ett 
helhetsperspektiv som fokuserar mer på strategiska frågor. Den 
kommuntäckande översiktsplanen bör alltså inte vara alltför detaljerad utan 
snarare formulera mer övergripande ställningstaganden.
Översiktsplan i Rättviks kommun
Rättviks kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 1992. Den 
har nu blivit så pass gammal att den förklarats inaktuell och kommunen står 
nu utan översiktsplan.
Redan år 1998 begärde kommunfullmäktige att en översyn av planen skulle 
göras. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjades 2003 och ett 
programsamråd genomfördes hösten 2005. Därefter avstannade arbetet på 
grund av resursbrist. 
2012 återupptogs arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. 
Arbetet har bedrivits i projektform under åren 2012 till 2017 och har 
genomförts förvaltningsövergripande med flera, såväl tjänstemän som 
politiker involverade. Huvudansvaret för översiktsplanen har legat på 
Samhällsutvecklingsförvaltningen. 
Styrgruppen har varierat under arbetes gång men har i huvudsak bestått av 
chefstjänstemän och politiker inom de berörda nämnderna.
Under 2017 har samrådsförslaget slutförts med stöd av konsultföretaget 
WSP. Arbetet genomfördes parallellt och i samverkan med framtagande av 
en ny vision för Rättviks kommun samt en plan för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS).
Processen
Framtagandet av översiktsplanen följer en process som är reglerad i PBL. 
Först upprättas en samrådshandling med ett planförslag som ställs ut på 
samråd. 
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Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och 
ge möjlighet till insyn och påverkan.

Efter samrådet sammanställs och bemöts framförda synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Planförslaget bearbetas om utifrån inkomna synpunkter 
och ställs därefter ut på utställning under minst två månader. Efter utställning 
sammanställs de synpunkter som kommit in i ett utlåtande. Planförslaget 
bearbetas om en sista gång efter eventuellt inkomna synpunkter från 
utställningen. Om ändringarna i planförslaget då är väsentliga måste planen 
ställas ut på nytt. Om inte så är fallet kan kommunfullmäktige anta 
översiktsplanen.
Under samrådstiden kommer planförslaget att finnas utställt via bland annat 
kommunens hemsida. Inbjudan med information om förslaget och samrådet 
kommer att annonseras lokalt. Vissa remissinstanser kommer också 
meddelas via brev/mejl.
Förslaget
Det samrådsförslag som nu är framtaget och lämnas för beslut är just det – 
ett förslag till översiktsplan för Rättviks kommun. Syftet med samrådet är att 
öppna processen för dialog och bjuda in de som berörs att lämna input och 
synpunkter. Samrådet är en del av arbetet med att sammanställa underlag och 
material till planarbetet samtidigt som det är ett sätt att öppna upp processen 
för dialog med medborgare och remissinstanser.
Planhandlingarna omfattar re delar, Del 1 Utmaningar och strategiska 
frågor, Del 2 Planförslag och Del 3 Konsekvenser. I bilaga finns också 
förslag till LIS-plan för Rättviks kommun. 
Handlingarna kommer att kompletteras med bilder/förklarande kartor samt 
eventuella redaktionella ändringar innan de skickas ut för samråd.

Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna förslag till Översiktsplan för Rättvik 2030 (inkl LIS-plan i bilaga), 
daterad 2018-01-09 för samråd.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera texten i pkt 9.2.2 

Planering på landsbygden, stycke fem angående områdes-
bestämmelser för Södra Rättvik.

2. Godkänna förslag till Översiktsplan för Rättvik 2030 (inkl LIS-plan i 
bilaga), daterad 2018-01-09 för samråd.
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Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Lars-Erik Jonsén (S), Hans Furn (C) och Jonny Jones 
(C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.  

Kommunstyrelsens beslut    
1. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera texten i pkt 9.2.2 

Planering på landsbygden, stycke fem angående områdes-
bestämmelser för Södra Rättvik.

2. Godkänna förslag till Översiktsplan för Rättvik 2030 (inkl LIS-plan i 
bilaga), daterad 2018-01-09 för samråd.

___________________
Sändlista: SUF
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KS § 13 Dnr 2018/15 004

Revidering av arkivbeskrivning 

Ärendebeskrivning 
Enligt arkivlagen (1990:782) ska en arkivbeskrivning finnas för att 
underlätta för allmänheten att ta del av offentliga handlingar. 
Arkivbeskrivningen kan också ses som en hjälp för anställda inom 
kommunen att få reda på hur arkivvård och dokumenthanteringen ser ut 
inom organisationen. Den reviderade arkivbeskrivningen ger en tydligare 
förklaring av vilka handlingar och information som finns inom kommunen, 
hur man söker reda på dem samt hur kommunen är uppbyggd.

Förvaltningens förslag till beslut
- Anta liggande arkivbeskrivning.

Registrator Karin Lundbäck föredrog ärendet.
Yttranden
Fredrik Ollén (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden 
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta liggande arkivbeskrivning.

__________________
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.  

Kommunstyrelsens beslut    
- Liggande arkivbeskrivning antas.
___________________

Sändlista: Registrator
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KS § 14 Dnr 2018/14 004

Revidering av kanslienhetens, centralarkivets, 
ekonomienhetens samt verksamhetsövergripande 
dokumenthanteringsplan 

Ärendebeskrivning 
I dokumenthanteringsplanerna har gamla ärendehanteringssystemet Winess4 
bytts ut mot det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution. 
Beskrivning av dokumenthanteringen har förändrats med mer tydliga 
instruktioner såsom beskrivning av databärare (något som bär information, 
kan vara papper, molnet, diskett, usb-minne) och sökväg. En förklarande text 
som förtydligar dokumenthantering och centrala begrepp som inkommen, 
upprättad, allmän handling och gallring har lagts till i början av den 
verksamhetsövergripande dokumenthanteringsplanen.

Förvaltningens förslag till beslut
- Anta liggande dokumenthaneringsplaner 

Registrator Karin Lundbäck föredrog ärendet.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta liggande dokumenthanteringsplaner.

___________________ 
Yttranden
Britt-Marie Essell (S) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut    
- Liggande dokumenthanteringsplaner antas.
___________________

Sändlista: Registrator
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KS § 15 Dnr 2016/752 048

Ansökan om ekonomiskt bidrag, Vikarby Båtklubb

Ärendebeskrivning 
I skrivelse 2016-12-20  ansöker Vikarby Båtklubb om ekonomiskt bidrag för 
anläggning av toaletter, duschar samt latrintömning för båtar och husvagnar/ 
husbilar.
Totalkostnad för hela projektet beräknas till 605 375 kronor. Båtklubben 
ansöker om ett 50% bidrag från Kommunen för hela projektet.
Som skäl för bidrag anför Båtklubben att området; piren, badstranden och 
rastplatsen används av allmänheten i inte bara Vikarbyn utan även av övriga 
kommuninvånare samt tillresande turister. Området används även av 
Vikarby skola, förskola och fritids.

Enligt Räddningstjänstens Rune Daniels måste alla Sveriges kommuner ha 
minst en latrintömning i kommunen.

Diskussioner har förts internt inom kommunen om huruvida bidrag kan 
lämnas eller inte, man tycker sig inte kunna lämna bidrag till toalett och 
duschanläggningen varför man begär in en kostnadsbedömning om bara 
latrinanläggningen.

Vikarby Båtklubb har 2017-10-02 lämnat in en ny ansökan om bidrag där 
kostnaden för latrinanläggningen beräknas uppgå till 472 000 kronor.

Stab-och serviceförvaltningens förslag är att kommunen lämnar ett bidrag till 
Vikarby båtklubb om 175.000 kr för anläggande av en 
latrintömningsanläggning för båtar och husvagnar/husbilar. 

Förvaltningens förslag till beslut
- Rättviks kommun bidrar med 175.000 kr till Vikarby båtklubb för 

anläggande av latrintömningsanläggning.
Yttranden
Annette Riesbeck (C) och Anki Dåderman (S) och Joanna Stridh (C) yttrade 
sig i ärendet.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rättviks kommun bidrar med 175 000 SEK till Vikarby båtklubb för 

anläggande av latrintömningsanläggning. Det är det bidraget som 
kommunen ger till latrintömning.

2. Medlen tas ut kommunstyrelsens budget.
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Yttranden
Hans Furn (C), Anki Dåderman (S), Jonny Jones (C), Lars-Erik Kalles (S) 
och Lars-Erik Jonsén (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. 

Anki Dåderman (S) yrkade att Rättviks kommun bidrar med 250 000 SEK 
med villkoret att alla, dvs även de som inte är medlemmar i Vikarby 
båtklubb, är välkomna att tömma sina latriner vid anläggningen. Ett avtal 
mellan Rättviks kommun och båtklubben ska tecknas där ovan nämnda 
framgår. I detta yrkande instämde Jonny Jones (C).    
Proposition 
Ordföranden ställde proposition allmänna utskottets förslag och Anki 
Dådermans (S) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit Anki 
Dådermans förslag.

Kommunstyrelsens beslut    
1. Rättviks kommun beviljar Vikarby båtklubb bidrag om 250 000 SEK.
2. Avtal mellan Rättviks kommun och Vikarby båtklubb ska tecknas där 

det framgår att alla, även ickemedlemmar i Vikarby båtklubb, är 
välkomna att tömma latriner vid anläggningen. 

3. Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.
___________________

Sändlista: Vikarby båtklubb
KSO
Kommunchef
Ekonomichef
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KS § 16 Dnr 2018/34 04

Finansieringsplan - gymnasiet, alternativ tre

Ärendebeskrivning 
Nedan beskrivs kapitalbehovet inom koncernen inom en nära framtid och 
under förutsättning att ett antal investeringar genomförs.
En beräkning av hur stor del av kommunen likviditet som kan tas i bruk till 
investeringar har gjorts med utgångspunkt från Rättviks kommuns saldo på 
transaktionskontot per 2017-11-23. Saldot uppgick per 2017-11-23 till 121,9 
mnkr. 
En analys har sedan gjorts av svängningarna på transaktionskontot under 
perioden oktober 2016 till november 2017. Utifrån detta har det beräknats 
hur mycket medel som kan tas i anspråk för att egenfinansiera investering 
och hur mycket som behöver kvarstå på kontot. Under mars månad är 
belastningen på transaktionskontot vanligen den högsta, eftersom den årliga 
pensionsinbetalningen på ca 17 mnkr görs då. 
Slutsatsen är att ca 59 mnkr skulle kunna användas för att egenfinansiera 
investeringar. På denna nivå är det snävt räknat och kommunen kan 
periodvis behöva låna via koncernkontot. Notera även att beräkningen är 
gjord med utgångspunkt från kommunens egna svängningar och inte för 
koncernen som helhet. Om 59 mnkr tas i anspråk skulle, i grova drag, 
följande finansieringslösningar vara aktuella:
Rättviks Fastigheter AB – egen verksamhet
Bolaget står inför bygget av en bostadsfastighet (2018). Kostnaden för 
investeringen beräknas uppgå till 45 mnkr och finansieras genom bolagets 
egna medel på koncernkontot.
Rättviks Fastigheter AB – fastigheten kommer att disponeras av Rättviks 
kommun - gymnasiet
Djurhuset (2018), investeringen beräknas till 12 mnkr och finansieras 
genom bolagets egna medel på koncernkontot.
Rättviks Skoljordbruk AB
Lektionssalar med omklädningsrum, stall (2018), investeringen beräknas 
till 4 mnkr och finansieras genom lån från Rättviks kommun.
Maskinhall med lektionssalar och omklädningsrum (2021), investeringen 
beräknas till 25, ev 30 mnkr och finansieras genom lån från Rättviks 
kommun. Om omklädningsrum för eleverna inte ska in i maskinhallen blir 
summan för investeringarna lägre.
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Investeringarna nedan kan finansieras genom RFAB:s försäljning av 
vindkraftverk för 25 mnkr till Rättviks Energi AB utan lån och att Rättviks 
Energi AB får låna 25 mnkr från Rättviks kommun för att finansiera köpet.

 Flytt av byggutbildningen till nuvarande maskinhall (2022), 
investeringen beräknas till 5 mnkr

 Hundhall i bygglokaler (2022 - 2023), investeringen beräknas till 5 
mnkr.  

 Till ytterligare investeringar kvarstår 15 – 20 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut
- Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Yttranden
Hans Furn (C), Annette Riesbeck (C), Jonny Jones (C) och Jan Dahlquist (S) 
yttrade sig i ärendet.

Finansutskottets beslut    
1. Anta ovan redovisade finansieringsplan.
2. Överlämna finansieringsplanen för information till kommunstyrelsen. 

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Finansieringsplanen läggs till handlingarna.

___________________

Kommunstyrelsens beslut    
 - Finansieringsplanen läggs till handlingarna.
___________________
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KS § 17 Dnr 2017/841 00

De globala och lokala hållbarhetsmålen

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse från hållbarhetsstrateg Markus Svensson:
”På kommunfullmäktige i december 2017 antogs inriktningen för arbetet 
med Agenda 2030 enligt tjänsteskrivelse från hållbarhetsstrateg Markus 
Svensson.
Ur de 17 Globala mål som denna inriktning berör, ska nu prioriteringar göras 
av 3 områden som vi skall fokusera på under kommande tvåårsperiod.
Den 19 januari 2018 var samtliga kommunfullmäktigepolitiker inbjudna till 
information och diskussion kring detta. Ambitionen var också att förankra ett 
förslag till prioriteringar. Detta möte ledde så fram till följande förslag.
Att under de kommande två åren, fokusera på (3) hälsa och välbefinnande, 
(12) hållbar konsumtion och produktion samt (13) bekämpa 
klimatförändringen.
Bakgrunden till detta är det arbete som genomfördes av upp emot 100 
ungdomar i 2017 års ”Forum ung” som leddes av ungdomsstrateg Stina 
Evbjer. Där fick ungdomarna lära sig mer om de Globala målen, samt göra 
prioriteringar om vilka de tycker är de viktigaste områdena att börja arbeta 
med i Rättvik nu.
De tre mål ungdomarna ansåg viktigast var just de nu föreslagna. Att välja ut 
dessa som de första att fokusera på för Rättviks kommun är därför också att 
gå dessa engagerade ungdomar till mötes. Det är deras framtid vi arbetar 
med och det är starkt motiverande för förvaltningens förslag till beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Anta den föreslagna prioriteringen. 
2. Uppdra åt hållbarhetsstrategen att i samråd med 

kommunledningsgruppen dra upp riktlinjerna för hur vi kan ta fram 
bra och mätbara aktiviteter som leder till att områdena får stort fokus 
i enlighet med ramprogrammet för Agenda 2030 som antogs i 
december 2017.”

Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Lars-Erik Jonsén (S), Anki Dåderman (S), Joanna 
Stridh (C) och Carola von Walter (MP) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) och Anki Dåderman (S) yrkade bifall till förvaltningens 
förslag.   
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Kommunstyrelsens beslut    
1. De föreslagna prioriteringarna hälsa och välbefinnande, hållbar 

konsumtion och produktion samt bekämpa klimatförändringen antas.
2. Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med 

kommunledningsgruppen dra upp riktlinjerna för hur vi kan ta fram 
bra och mätbara aktiviteter som leder till att områdena får stort fokus 
i enlighet med ramprogrammet för Agenda 2030 som antogs i 
december 2017.

___________________
Sändlista: Hållbarhetsstrateg

KSO
Kommunchef
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KS § 18 Dnr 2017/978 75

S2017/07389/FST Remittering av promemoria: Vissa 
förslag om utbetalning av assistansersättning 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har uttalat att assistansersättning med ett högre timbelopp bör 
kunna användas med samma flexibilitet som innan Försäkringskassan 
övergick till att betala ut assistansersättning i efterskott. Arbetsgruppen 
föreslår därför ändringar som innebär att enskilda som har beviljats 
assistansersättning med ett högre timbelopp kan fördela hela det förhöjda 
timbeloppet över en längre tidsperiod än vad som är möjligt med dagens 
reglering. När Försäkringskassan den 1 oktober 2016 övergick till att betala 
ut assistansersättning i efterskott innebar det minskad flexibilitet och sämre 
kostnadstäckning för enskilda som har beviljats ett högre timbelopp än 
schablonbeloppet. För att korrigera detta föreslår arbetsgruppen att 
Försäkringskassan dels ska beräkna assistansersättningen utifrån hela den 
tidsperiod för vilken det högre beloppet har beviljats, dels ska göra en slutlig 
avstämning efter utgången av samma tidsperiod. Om avstämningen visar att 
assistansersättning för perioden har lämnats med ett sammanlagt belopp som 
är lägre än summan av de godkända kostnaderna för lämnad assistans, ska 
Försäkringskassan göra en kompletterande utbetalning så att dessa kostnader 
ersätts. I promemorian föreslås vidare bestämmelser som gör det möjligt för 
Försäkringskassan att debitera kommunen den del av den kompletterande 
utbetalningen som avser de första 20 assistanstimmarna per vecka.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen har beaktat de konsekvenser förslaget kan få för kommunen 
och har inga synpunkter att lämna på promemoria: Vissa förslag om 
utbetalning av assistansersättning.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens beslut    
- Inga synpunkter lämnas till regeringskansliet gällande promemorian        
   ”Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning”.

___________________
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KS § 19 Dnr 2018/46 00

Upphörande av Gemensam nämnd- kravspecifikation

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse från Lena Fröyen förvaltningschef socialförvaltningen:
”Kommunfullmäktige har beslutat (KLK 2017/722) att avsluta ”Gemensam 
nämnd inom socialtjänsten”. Gemensamma nämnden tillskapades 2013-01-
01 i samverkan med Leksands kommun med syfte att valfrihetssystemet 
enligt LOV skulle verka på samma sätt inom de båda kommunerna.
Gemensamma nämnden har arbetat utifrån en gemensam Kundvalsmodell 
innehållande bland annat kravspecifikation, villkor, avtalsunderlag, ansökan 
och förslag till kontrakt. Arbete med revidering av dessa föreskrifter är 
uppstartad, en revidering som även bygger på att föreskriften ska gälla 
enkom för Rättviks kommun i en sammanhållen så kallad LOV-bok.
Socialförvaltningens bedömning är att nuvarande föreskrifter ska gälla fram 
till dess att kommunstyrelsen tar ett beslut om att de reviderade underlagen 
ska gälla för Rättviks kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
- Gemensamma nämndens Kundvalsmodell inklusive bilagor ska 

fortsätta gälla för Rättviks kommun från 180101 till dess att 
kommunstyrelsen antar de reviderade riktlinjerna i form av en så 
kallad LOV-bok.”

Yttranden
Britt-Marie Essel (S) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut    
- Den gemensamma nämndens kundvalsmodell, inklusive bilagor, ska 
fortsätta gälla för Rättviks kommun från 180101 till dess att 
kommunstyrelsen antar de reviderade riktlinjerna i form av en så kallad 
LOV-bok.
________________

Sändlista: Förvaltningschef socialförvaltningen
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KS § 20 Dnr 2018/86 11

Avsägelse som ersättare i socialutskottet - Gudrun 
Magnusson (KD)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att entlediga Gudrun Magnusson (KD) som ersättare i 
socialutskottet samt välja ny ersättare i socialutskottet efter Gudrun 
Magnusson (KD).

Kommunstyrelsens beslut    
1. Entlediga Gudrun Magnusson (KD) som ersättare i socialutskottet.
2. Utse Lena Johansson (KD) som ny ersättare i socialutskottet efter 

Gudrun Magnusson (KD).
___________________

Sändlista: G Magnusson
L Johansson
Ordf. SU
Kansli
Personalenheten
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KS § 21 Dnr 2018/7 362

Delegationsbeslut tjänstepersoner och ordföranden 
2018

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

Kommunstyrelsens beslut    
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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KS § 22 Dnr 2018/8 362

Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna utskott 
2018

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt allmänna utskottets §§:
2017-01-16 
§ 4 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
§ 5 Ansökan om höjt bidrag till kommunanställdas förening, 

KomFri
§ 6 Ansökan om verksamhetsbidrag 2018, Koppjärk 85+
§ 8 Minska risken för fallskador – ansökan 2018

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem 
Evolution.

Kommunstyrelsens beslut    
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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KS § 23 Dnr 2018/10 362

Delegationsbeslut finansutskottet 2018

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt finansutskottets §§:
2018-01-18
§ 1 Investeringsbudget 2018 – fördelning
§ 3 Tidsplan – budget 2019 – 2021
§ 4 Finansieringsplan – gymnasiet, alternativ tre

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem 
Evolution.

Kommunstyrelsens beslut    
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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KS § 24 Dnr 2017/39 362

Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottet (sbu) 
2017

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt samhällsbyggnadsutskottet §§:
2018-01-17
§ 2 Samråd om fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort
§ 3 Förslag om att rensa gamla banvallen mellan Backavägen och 

riksväg 70 samt att grusa upp den
§ 4 Kyrkbergets naturreservat
§ 5 Bildande av naturreservat på Lerdalsbergets topp

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem 
Evolution.

Kommunstyrelsens beslut    
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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KS § 25 Dnr 2018/13 362

Delegatonsbeslut socialutskottet 2018

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets §§:
2018-01-18
§ 6 Uttalande från Synskadades Riksförbund november 2017
§ 8 Ansökan aktivitetsstöd 2018 Handikappföreningarnas hus
§ 9 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
§ 10 Tips höja kvalitén äldreomsorgen
§ 11 Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
§ 12 Ansökan om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistans enligt 9 § 2 LSS
§ 13 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
§ 14 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
§ 15 Förslag till ersättning utöver SKL´s riktlinjer
§ 16 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
§ 17 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av institutionsplacering
§ 18 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av instutionsplacering
§ 19 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
§ 20 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL
§ 21 Matchningsutredning enligt 6 kap 6 § SoL
§ 22 Matchningsutredning enligt 6 kap 6 § SoL
 
Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem 
Evolution. 

Kommunstyrelsens beslut    
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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KS § 26 Dnr 2017/56

Meddelanden 2017

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär:
17:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudget för år 2017
17:47 Budgetförutsättningar för åren 2017-2021
17:48 Sänkt premie för TGL-KL år 2018
17:49 Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50 fråga huruvida 

anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt 
om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad

17:51 Avtal om samverkan och arbetsmiljö
17:56 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i 

bostadsrättsform
17:58 Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och 

arbetsmiljö
17:59 Värdesäkring av ersättning som betalats till lärare, skolledare 

och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-
KL

17:60 Hyreshöjning fr.o.m den 1 januari  2018 för lokaler med avtal 
knutna till konsumentprisindex, KPI

Länsstyrelsen Dalarna
- Beslut om bildande av Jutjärns Naturrestervat i Rättvik (KLK 

2017.1408)
- Anteckningar efter uppföljning enligt Lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid          
extraordninära händelser i fredrtid och höjd beredskap (LEH)

                                     (2017/856)
Dalabanans intressenter

- Protokoll från styrelsemöte 2017-09-22 (191118)
Hjälpmedelsnämnden

- Protokoll från 2017-11-02 (191785)
Region Dalarna

- Justerat protokoll Direktionen 2017-09-30 (187348)
- Justerat protokoll Direktionen 2017-10-25 (187376)
- Justerat protokoll Direktionen Budget 2017-10-25 (185605)
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut    
- Meddelandena läggs till handlingarna.
___________________
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Meddelanden 2018

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting

- Meddelande om beslut efter uppföljning enligt Lag 2006:544 
(192296)

Cirkulär:
17:41 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 om avsked av
                      rektor som brutit mot interna regelverk m.m.

17:52 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och
                      vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018.

17:53 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
                      korttidsvistelse enligt LSS för år 2018.

17:54 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
                      för år 2018.

17:55 Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 avseende Bilaga J
17:57 En ny kommunallag.
17:64 Omsorgsprisindex (OPI).
17:65 Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, fråga om anhörig med 

fullmakt att företräda brukare omfattas av arbetsgivares 
utredningsskyldighet avseende trakasserier enligt 2 kap 3 § 
diskrimineringslagen.

17:67 Redovisningsfrågor 2017 och 2018.

17:68 Budgetförutsättningar för åren 2017–2021.
17:69 Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt 

prognos för åren 2017, 2018 och 2019.

Dala Vatten och Avfall AB
- Protokoll från styrelsemöte 2017-12-05. (KLK.2018.7)

Rättviks Teknik AB
- Protokoll från styrelsemöte 2017-12-07. (KLK2018.8)

Gysam
- Protokoll från styrgruppsmöte 2017-10-13. (192085)
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Rådet för ungdomsfrågor
- Protokoll från rådsmöte 2017-11-29 (192586)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.

_________________

Kommunstyrelsens beslut    
- Meddelandena läggs till handlingarna.
___________________
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KS § 28 Dnr 2018/107 013

Information - SCB Medborgarundersökning 2017 
Rättvik

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Ulf Israelsson redovisade resultatet av SCB:s 
medborgarundersökning för Rättviks kommun samt hur Rättvik ligger till i 
förhållande till riket och de andra dalakommunerna för året 2017.

Kommunstyrelsens beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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