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Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunledningskontoret 18:00- 20:00

Beslutande

Se separat närvarolista.

Ersättare och övriga närvarande

Hans Jonsson, revisor
Ulf Israelsson, kommunchef
Terese Renbro, sekreterare

Justerare

Susanne Säbb Danielsson (L) och Christer Karlsson (S), ers. Lena Johansson (KD) och
Bertil Mårshans (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Terese Renbro

Ordförande
Anna-Maja Roos
Justerare
Susanne Säbb Danielsson

Christer Karlsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Terese Renbro

1

2018-01-12

116-146
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro §
Nr Namn

§

Närv

Ja

Nej

Avst

-

-

-

1 Annette Riesbeck

C

-

2 Jan Dahlquist

S

X

3 Inge Östlund

C

-

-

-

-

4 Erja Eloranta

S

-

-

-

-

5 Lars-Erik Steger

M

X

X

6 Rune Daniels

C

X

X

7 Christer Karlsson

S

X

SD

-

8 Anna Hagwall

X

X
-

-

9

C

10 Kjell Wikström

S

X

11 Henrieta Vedberg

M

X

MP

X

13 Jonny Jones

C

X

14 Lars-Erik Kalles

S

X

X

15 Gabriella Dalgärde

V

X

X

16 Birgitta Dahlkvist

C

X

17 Britt-Marie Essell

S

X

18 Joanna Stridh

C

X

SD

X

20 Per Segersteen

M

X

21 Lars-Erik Liss

S

X

22 Yvonne Junell

C

X

23 Mari Bergfeldt

S

X

24 Anders Ehrling

C

X

MP

X

X

26 Barbro Aastrup

S

X

X

27 Marie Henriks-Backlund

C

X

X

28 Agneta Wallander

M

X

X

29 Susanne Säbb Danielsson

L

X

X

30 Per-Olof Back

S

-

-

12 Stefan Halling

19 Nils Gävert

25 Karin Elfving

Justerandes sign

-

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2

-

-

Utdragsbestyrkande

§
Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst
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Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

Närvaro §

§

Närv

Ja

C

X

X

32 Tom Eriksson

SD

-

-

33 Inger Eriksson

S

X

X

34 Catrine Lohed Söderman

V

X

X

35 Åke Östlund

C

X

X

KD

X

X

37 Bertil Mårshans

S

X

38 Markus Gavatin

M

X

X

39 Jessica Junell

C

X

X

X

X

33

18

Nr Namn
31 Sverker Ericsson

36 Lena Johansson

Ordförande: Anna-Maja Roos
Närvarolista KF

Justerandes sign

Ej närvarande

6

Totalt

39

Nej

Avst

-

-

X

3

14

1

Utdragsbestyrkande

§
Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst
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Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

§

Ärende
§ 116

Information från kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens presidium

2017/860

§ 117

Information - Stiernhööksgymnasiet

2017/948

§ 118

Information - Sammanträdesdagar 2018

§ 119

Medborgarförslag, att göra järnvägsspåret mellan
Backavägen och Stora industriområdet till en
gångbana

2017/949
006
2016/210
312

§ 120

Motion gällande skyltning på infartslederna till
Rättvik

2015/146
000

§ 121

VA Västgärde

§ 122

Taxa för allmänna vattentjänster 2018 Rättviks
kommun

2017/800
303
2017/799
34

§ 123

Avfallstaxa 2018 Rättviks kommun

§ 124

Avgift för administration av dödsbo

§ 125

Förslag om höjning av måltidspriser inom
äldreomsorgen

§ 126

Årsredovisning 2016 Rättviks naturvårdsfond

§ 127

Förslag för delning/fission av Rättviks Teknik AB

2017/875
046
2017/902

§ 128

Förslag till bolagsordning för Rättvik Energi AB

2017/908

§ 129

Förslag till bolagsordning för Rättvik Vatten och
Avfall AB

2017/907
00

§ 130

Val av styrelsen till Rättvik Energi AB

§ 131

Val av styrelsen till Rättvik Vatten och Avfall AB

2017/950
107
2017/951

§ 132

Val av lekmannarevisor Rättvik Energi AB

§ 133

Justerandes sign

2017/798
452
2017/853
206
2017/869
706

2017/952
107
Val av lekmannarevisor till Rättvik Vatten och Avfall 2017/953
AB
107

4
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Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

§ 134

Val av 1 ledamot och 2 ersättare till Gemensam
Språktolknämnd i Dalarna (SID)

2017/954

§ 135

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning

§ 136

De globala och lokala hållbarhetsmålen

§ 137

Interpellation gällande arbetsmijön på Nyhedsskolan

§ 138

Val av ny ledamot i valnämnden och valberedningen
samt ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elvine
Lindell (SD)

2017/761
000
2017/841
00
2017/938
009
2017/763

§ 139

Rapportering ej verkställda beslut Q3 2017

§ 140

Redovisning av ej färdigbehandlade
medborgarförslag 2017

§ 141

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2017

§ 142

Information - Beslut efter tillsyn av
vuxenutbildningen i Leksands kommun

2017/477
009
2017/945
221

§ 143

Inlämnat medborgarförslag angående offentlig toalett
vid fontäntorget

2017/899
538

§ 144

Inlämnad motion angående e att regnbågsflaggan är
symbol för stolthet för alla

2017/935
000

§ 145

Inlämnad motion angående belysning vid
återvinningsstationerna i Rättviks kommun

2017/934
456

§ 146

Inlämnad motion om att Ore församling ska föras till
Stödområdet A

2017/955

5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

KF § 116

Dnr 2017/860

Information från kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens presidium
Ärendebeskrivning
Förelåg skrivelser från kommunfullmäktiges presidium gällande
bestämmelser för kommunfullmäktige för att underlätta arbetet för
fullmäktiges presidium, ledamöter samt kansliet.
”Placering i Stiernhöökssalen
Fasta platser partivis enligt bilaga! Fördelningen av ledamöter i salen,
förutom presidiet, är gjord efter valresultatet från valet 2014.
Anmälan om avvikelse eller anslutning under pågående sammanträde
Ledamot går fram till presidiet och anmäler till ordförande och sekreterare
vid avvikelse från eller inträdande till sammanträdet. Inträde ska inte ske
under pågående handläggning av ett ärende.
Ej deltagande i beslut
Ledamot som avser att ej delta i ett beslut måste meddela det tydligt med
handuppräckning så att det framgår för presidiet. Om ledamot väljer att ej
delta i ett beslut kan ledamoten inte heller reservera sig mot beslutet då
ledamoten måste ha deltagit i avgörandet för att ha rätt att reservera sig.
Reservationer
Tänk på att en reservation är personlig vilket innebär att varje ledamot som
vill reservera sig måste meddela det tydligt med handuppräckning så att det
framgår till presidiet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet
avslutas. Vill ledamoten lämna in en skriftlig reservation ska den lämnas före
tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.
Yrkanden
Ledamot som avser att framställa ett eget yrkande ska avfatta det skriftligt på
särskild blankett som finns för ändamålet. Lämpligen görs detta före
sammanträdet alternativt under sammanträdet före framställan. Blanketten
lämnas till KF presidium i samband med att yrkandet ställs.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
_________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

KF § 117

Dnr 2017/948

Information - Stiernhööksgymnasiet
Ärendebeskrivning
Carolina Svedjeland, rektor för Stiernhööksgymnasiet, gav information om
gymnasiet.
Stiernhööksgymnasiet har totalt 445 elever där 145 elever kommer från 51
andra kommunerna i Sverige. Gymnasiet har 11st nationella program varav
Naturbruksprogrammet är det största. På skolan bedrivs nationella
idrottsutbildningar där ca 60 elever studerar.
Stiernhööksgymnasiet har 1st rektor, 3st biträdande rektorer, olika chefer
samt lärare och administrativ personal. Skolan har ett internat för ca 130-150
elever, erbjuder måltider där mycket av maten är lokalproducerad samt
boendestöd inom LSS.
Ca 90% av alla elever trivs på skolan samt är studieresultaten fina och följer
den genomsnittliga betygspoängen för riket.
Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
__________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

KF § 118

Dnr 2017/949 006

Information – sammanträdesdagar 2018
Ärendebeskrivning
Förelåg sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och dess utskott samt miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
- Sammanträdesdagarna fastställs och läggs till handlingarna.
____________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

KF § 119

Dnr 2016/210 312

Medborgarförslag, att göra järnvägsspåret mellan
Backavägen och Stora industriområdet till en gångbana
Ärendebeskrivning
Inger Lind, Centralgatan 10 B, Rättvik, inlämnade 2016-03-14 rubricerade
medborgarförslag.
Förslag
Göra gamla järnvägsspåret mellan Backavägen och Stora industriområdet till
en gångbana.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-14
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.
___________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i
ärendet:
”Förslaget innebär att Rättviks kommun bygger en gångbana på gamla
järnvägsspåret mellan Backavägen och Stora Industriområdet.
Ett av Samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att ansvara för
planering av infrastrukturen i Rättvik. I uppdraget ingår också att utveckla
gång- och cykelvägnätet för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för
oskyddade trafikanter.
Gång- och cykelvägen fanns inte med tidigare i någon planering, men
samma goda tanke har funnits hos förvaltningen som i medborgarförslaget.
Nu byggs gång- och cykelvägen, som beräknas vara klar under hösten
2017.”
Förvaltningens förslag till beslut
- Anse medborgarförslaget behandlat.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse medborgarförslaget behandlat.
____________________
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-14

Kommunfullmäktige

KF § 119 forts.

Yttranden
Inger Eriksson (S) yttrade sig i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
__________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Lars-Erik Liss (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade att medborgarförslaget ska anses bifallet.
Proposition
Ordförande ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Jonny
Jones (C) yrkande och fann att kommunfullmäktige bifallit det senare.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget är bifallet.
____________________
Sändlista:

Justerandes sign

10

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

KF § 120

Dnr 2015/146 000

Motion gällande skyltning på infartslederna till Rättvik
Ärendebeskrivning
Moderaterna i Rättvik, genom Fredrik Ollén, föreslår att kommunen ser över
skyltningen på infartslederna till Rättvik i syfte att skapa en bra, stilig och
tydlig struktur samt att ge näringslivet och kommunen goda förutsättningar
att marknadsföra sina verksamheter.
Näringslivsenheten sympatiserar med Moderaternas förslag om att se över
skyltningen vid infartslederna till Rättvik i syfte att skapa en bra och tydlig
struktur och ge näringslivet och kommunen goda förutsättningar att
marknadsföra sina verksamheter.
Frågan kan vid första anblicken uppfattas som relativt enkel, men det är
regelverk kring skyltning som måste beaktas. Vidare bör frågan diskuteras
med näringsliv och kommun tillsammans för att få en samsyn. Hur vill vi att
det ska se ut? Hur kopplar vi detta till Gestaltningsprogrammet? Vilken sorts
skyltning kan tänkas vara aktuell (digital?), kostnader förknippade med detta
samt fördelning av desamma och ansvar mellan parterna.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsutvecklingsförvaltningen får resurser att tillsätta en arbetsgrupp
med tjänstemän, politiker och företagare för att titta på ovan nämnda
frågeställningar.
Ulf Israelsson fördrog ärendet.
Yttranden
Anki Dåderman (S), Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C) och Jan Dahlquist
(S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att motionen ska anses behandlad.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen behandlad.
_____________________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
_____________________
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

11

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-14

Kommunfullmäktige

KF § 120 forts.

Joanna Stridh (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Henrieta Vedberg (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) och Henrieta Vedberg (M) yrkade bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen är behandlad.
___________________
Sändlista:

Justerandes sign

12

F Ollén

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

KF § 121

Dnr 2017/800 303

VA Västgärde
Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från Dala Vatten och Avfall AB.

Yttranden
Hans Furn (C) och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Besluta om utökning av verksamhetsområdet för vatten och
spillvatten, ej dagvatten, med fastigheten Västgärde 7:15 enligt
bilaga.
___________________
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
__________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-14

Kommunfullmäktige

KF § 121 forts.

Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Anta utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej
dagvatten, med fastigheten Västgärde 7:15 enligt bilaga.
__________________
Sändlista:

Justerandes sign

DVAAB
U Israelsson
SUF
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Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

KF § 122

Dnr 2017/799 34

Taxa för allmänna vattentjänster 2018 Rättviks kommun
Ärendebeskrivning
Från Dala Vatten och Avfall AB förelåg en skrivelse gällande förslag till
taxa för allmänna vattentjänster för 2018 i Rättviks kommun. Ärendet
föredrogs av Ulf Israelsson.
Dala Vatten och Avfall AB föreslår kommunfullmäktige i Rättviks kommun
att anta förslag till ny ”Taxa för allmänna vattentjänster Rättviks kommun
2018” som är:


Brukningsavgifterna höjs med 2%



Anläggningsavgiften höjs med 5%.

Yttranden
Hans Furn (C), Anki Dåderman (S), Jan Dahlquist (S) och Annette Riesbeck
yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att anta Dala Vatten och Avfall AB:s förslag
till ny taxa för allmänna vattentjänster i Rättviks kommun för 2018 samt att
bjuda in Dala Vatten och Avfall AB till kommunstyrelsens möte 2017-11-28
för en föredragning.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anta Dala Vatten och Avfall AB:s förslag till ny ”Taxa för allmänna
vattentjänster i Rättviks kommun för 2018.”
2. Bjuda in Dala Vatten och Avfall AB till kommunstyrelsens
sammanträde 2017-11-28.
___________________
Henrik Valgma, VD Dala Vatten och Avfall AB, och Anders Hellman,
Affärsområdeschef VA, föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C), Jonny Jones (C), Lars-Erik Kalles (S), Inger Eriksson (S),
Lars-Erik Jonsén (S) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Lars-Erik Kalles (S) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-14

Kommunfullmäktige

KF § 122 forts.

Hans Furn (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag men med
ändringen att anläggningsavgiften ska höjas med 10%.
Jonny Jones (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag men med
ändringen att anläggningsavgiften ska höjas med 10 % samt att Dala Vatten
och Avfall AB får i uppdrag att se över den totala taxekonstruktionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att
kommunstyrelsen bifallit Hans Furns (C) yrkande.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller Hans Furns (C) yrkande röstar ja.
Den som bifaller allmänna utskottets förslag röstar nej.
Votering
Följande ledamöter röstade ja:
Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C), Camilla Ollas Hampus (C), Jonny
Jones (C), Joanna Stridh (C), Markus Gavatin (M) och Per Segersteen (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén
(S), Lars-Erik Kalles (S) och Nils Gävert (SD).
Voteringen utföll med 7 ja och 6 nej.
Kommunstyrelsen har därmed bifallit Hans Furns (C) yrkande.
Proposition
Ordföranden ställde sedan proposition på Jonny Jones (C) tilläggsyrkande att
Dala Vatten och Avfall AB får i uppdrag att se över den totala
taxekonstruktionen och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Brukningsavgifterna höjs med 2%.
2. Anläggningsavgifterna höjs med 10%.
3. I övrigt anta Dala Vatten och Avfall AB:s förslag till ny ”Taxa för
allmänna vattentjänster i Rättviks kommun för 2018.”
4. Uppdra till Dala Vatten och Avfall AB att se över den totala
taxekonstruktionen.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

KF § 122 forts.

Reservation
Mot beslutet om anläggningsavgiften reserverade sig Jan Dahlquist (S), Anki
Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén (S), Lars-Erik Kalles (S)
och Nils Gävert (SD)
_________________
Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Jan Dahlquist (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jan Dahlquist (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag men att
anläggningsavgiften höjs med 5 %.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan
Dahlquist (S) yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som bifaller Jan Dahlquists (S) röstar nej.
Votering
Följande ledamöter röstade ja:
Lars-Erik Steger (M), Rune Daniels (C), Henrieta Vedberg (M), Jonny Jones
(C), Birgitta Dahlkvist (C), Joanna Stridh (C), Per Segersteen (M), Yvonne
Junell (C), Anders Ehrling (C), Marie Henriks-Bakclund (C), Agnetha
Wallander (M), Susanne Säbb Danielsson (L), Sverker Eriksson (C), Åke
Östlund (C), Lena Johansson (KD), Markus Gavatin (M), Jessica Junell (C)
och Anna-Maja Roos (C).
Följande ledamöter röstade nej:
Jan Dahlquist (S), Christer Karlsson (S), Kjell Wikström (S), Lars-Erik
Kalles (S), Gabriella Dalgärde (V), Britt-Marie Essell (S), Nils Gävert (SD),
Lars-Erik Liss (S), Mari Bergfeldt (S), Karin Elfving (MP), Barbro Aastrup
(S), Inger Eriksson (S), Catrin Lohed Söderman (V) och Bertil Mårshans (S).
Följande ledamot avstod från att rösta:
Stefan Halling (MP).
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Brukningsavgifterna höjs med 2%.
2. Anläggningsavgifterna höjs med 10%.
3. I övrigt anta Dala Vatten och Avfall AB:s förslag till ny ”Taxa för
allmänna vattentjänster i Rättviks kommun för 2018.”
4. Uppdra till Dala Vatten och Avfall AB att se över den totala
taxekonstruktionen.
Reservation
Jan Dahlquist (S), Christer Karlsson (S), Kjell Wikström (S), Lars-Erik
Kalles (S), Gabriella Dalgärde (S), Britt-Marie Essell (S), Nils Gävert (SD),
Lars-Erik Liss (S), Mari Bergfeldt (S), Karin Elfving (MP), Barbro Aastrup
(S), Inger Eriksson (S), Catrin Lohed Söderman (V) och Bertil Mårshans (S)
___________________
Sändlista:
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KF § 123

Dnr 2017/798 452

Avfallstaxa 2018 Rättviks kommun
Ärendebeskrivning
Från Rättviks Teknik AB förelåg förslag till avfallstaxa för Rättvik kommun
2018.
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader.
Taxan innebär följande:
-

Oförändrad avfallstaxa

-

Oförändrad slamtaxa

Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att förslag till oförändrad avfallstaxa antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avfallstaxan och slamtaxan för Rättviks kommun under 2018 blir
oförändrad från år 2017.
__________________
Lisbeth Martinsson, avfallschef Dala Vatten och Avfall AB, föredrog
ärendet.
Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Lars-Erik Kalles (S), Jonny Jones (C) och Lars-Erik
Jonsén (S) yttrade sig i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
__________________
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Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Avfallstaxan och slamtaxan för Rättviks kommun under 2018 blir
oförändrad från år 2017.
__________________
Sändlista:

Justerandes sign

20

RTAB
U Israelsson
A Riesbeck

Utdragsbestyrkande

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

KF § 124

Dnr 2017/853 206

Avgift för administration av dödsbo
Ärendebeskrivning
Enligt 18 kap 2 § ärvdabalken och 5 kap 2 § begravningslagen har en
kommun rätt att ta ut ersättning av ett dödsbo för sina kostnader för
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. En kommun får
dock, enligt 8 kap 3 c kommunallagen, inte ta ut högre avgift än vad som
svarar mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller, den så
kallade självkostnadsprincipen.
Av 4 kap mervärdesskattelagen framgår att om en omsättning utgör ett led i
myndighetsutövning så utgör inte den sådan yrkesmässig verksamhet som
innebär att moms ska erläggas till staten. Den rådande uppfattningen inom
kommunerna är att aktuella åtgärder utgör myndighetsutövning och Sveriges
kommuner och landsting (SKL) rekommenderar att moms inte tas ut på
dessa taxor.
SKL rekommenderar att kommunen fastställer ett avgiftsuttag per timme
motsvarande 0,8 procent av prisbasbeloppet.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att timavgiften för
kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 18 kap 2 § ärvdabalken
och 5 kap 2 § begravningslagen ska vara 0,8 procent av prisbasbeloppet.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta socialförvaltningens förslag om att besluta att timavgiften för
kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 18 kap 2 §
ärvdabalken och 5 kap 2 § begravningslagen ska vara 0,8 procent av
prisbasbeloppet.
__________________
Lena Fröyen, förvaltningschef socialförvaltningen, föredrog ärendet.
Yttranden
Joanna Stridh (C) yttrade sig i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt socialutskottets förslag
__________________
Susanne Säbb Danielsson (L) föredrog ärendet.
Yrkanden
Susanne Säbb Danielsson (L) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____________________________________________________________________________________
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Kommunfullmäktiges beslut
- Timavgiften för kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt
18 kap 2 § ärvdabalken och 5 kap 2 § begravningslagen ska vara 0,8
procent av prisbasbeloppet.
_________________
Sändlista:
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Dnr 2017/869 706

Förslag om höjning av måltidspriser inom
äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Måltidsavgiften för boende vid särskilt boende samt avgift för matlådor ska
varje år revideras i enlighet med internpriser från kostenheten. Nuvarande
måltidsavgift är enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-12-03, 3 300
kronor per månad och avgift per matlåda som hemtjänsten beställer är 52
kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialutskottet föreslås ge förslag till kommunfullmäktige att besluta att anta
förvaltningens förslag till ny avgift för matabonnemang i särskilt boende från
och med 2018-01-01 om 3 630 kronor per månad, vilket innebär en höjning
med 330 kronor per månad, samt anta förslag om att höja avgiften för
biståndsbeslutade matlådor till 56 kronor per låda från och med 2018-01-01.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förvaltningens förslag om att från och med 2018-01-01 höja
avgiften för matabonnemang vid särskilt boende till 3 630 kronor per
månad samt höja avgiften för biståndsbeslutade matlådor till 56
kronor per matlåda.
__________________
Lena Fröyen, förvaltningschef socialförvaltningen, föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt socialutskottets förslag
____________________
Susanne Säbb Danielsson (L) föredrog ärendet.
Yrkanden
Susanne Säbb Danielsson (L) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Från och med 2018-01-01 höjs avgiften för matabonnemang vid
särskilt boende till 3 630 kronor per månad samt höjs avgiften för
biståndsbeslutade matlådor till 56 kronor per matlåda.
____________________
Sändlista:

Socialförvaltningen
U Israelsson
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KF § 126

Dnr 2017/875 046

Årsredovisning 2016 Rättviks naturvårdsfond
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2016.
Kommunchef Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C) och Jonny Jones (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att godkänna Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfonds
årsredovisning för 2016, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2016 och att Teresia Holmberg, naturvårdare, väljs som ordinarie ledamot i
fonden samt har rätt att teckna firma.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfonds årsredovisning för
2016.
2. Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
3. Naturvårdare Teresia Holmberg väljs som ordinarie ledamot i fonden
samt har rätt att teckna firma.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfonds årsredovisning för
2016.
2. Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
3. Naturvårdare Teresia Holmberg väljs som ordinarie ledamot i fonden
samt har rätt att teckna firma.
___________________
Sändlista:

Samhällsutvecklingsförvaltningen
T Holmberg
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KF § 127

Dnr 2017/902

Förslag för delning/fission av Rättviks Teknik AB
Ärendebeskrivning
Rättviks kommun kommunhus AB (RKAB) har utrett möjligheterna till att
omstrukturera verksamheterna inom koncernen till att bli mer renodlade i
koncernens bolag.
Verksamheten bedrivs idag i RKAB som moderbolag där dotterbolagen.
-

Rättviks Teknik AB (RTAB) bedriver verksamhet inom fjärrvärme,
VA- och avfall. Dessutom ägs delar av ett vindkraftverk där man
producerar vindkraft för egen förbrukning.

-

Rättviks Fastigheter AB (RFAB) äger och förvaltar bostäder och
kommersiella fastigheter. Dessutom ägs vindkraftverk där man
producerar vindkraft för egen förbrukning.

-

Rättvik Skoljordbruk AB bedrivs i eget aktiebolag som dotterbolag
inom koncernen.

Orsakerna till utredningen är flera men en av dem är att riksdagen beslutat
om en energiskatt ska tas ut för egenproducerad el från och med 1 juli 2016.
Styrelsen i RKAB beslutade under våren 2016 att ge Björn Evbjer VD i
uppdrag att utreda möjligheten samt se över konsekvenserna av att dela på
energiverksamheterna respektive VA- och avfallsverksamheterna i två
separata bolag.
Verksamheterna omfattar tillgångar i form av fastigheter, byggnader,
personal, anläggningar, ledningar och fodringar m.m. Verksamheterna
omfattar även eget kapital och skulder i form av extern upplåning.
I den utredning som genomförts påvisas att en omstrukturering kan
genomföras genom s.k fission där all verksamhet som bedrivs i RTAB
upplöses och överförs i två separata bolag. Överföringen kan då ske utan
ekonomiska konsekvenser och verksamheten kan fortsätta att bedrivas som
två separata bolag. Utredningen föreslår att fission görs som steg 1 och att
därefter, som steg 2, all vindkraftverksamhet inom RFAB överförs till det
nybildade energibolaget.
Omstruktureringen är väsentlig och förutsätter beslut i kommunfullmäktige.
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Förvaltningens förslag till beslut
1.Genomföra en fission av Rättviks Teknik AB där all verksamhet som
bedrivs i RTAB upplöses och överförs i två separata bolag.
2. Ett av bolagen Rättvik Energi AB omfattar produktion och försäljning av
fjärrvärme samt vindkraft.
3. Ett av bolagen Rättvik Vatten och Avfall AB omfattar vatten-och avloppssamt avfallsverksamheterna.
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Jonny Jones (C), Lars-Erik Jonsén (S), Anki Dåderman
(S), Per Segersteen (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt
att till kommunfullmäktige inkomma med mer underlag till fissionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Genomföra en fission av Rättviks Teknik AB där all verksamhet som
bedrivs i RTAB upplöses och överförs i två separata bolag.
2. Ett av bolagen Rättvik Energi AB omfattar produktion och
försäljning av fjärrvärme samt vindkraft.
3. Ett av bolagen Rättvik Vatten och Avfall AB omfattar vatten-och
avlopps- samt avfallsverksamheterna.
4. Till kommunfullmäktige kompletteras ärendet med ett ekonomiskt
underlag.
______________________
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Jonny Jones (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S) yttrade sig i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Genomföra en fission av Rättviks Teknik AB där all verksamhet som
bedrivs i RTAB upplöses och överförs i två separata bolag.
2. Ett av bolagen Rättvik Energi AB omfattar produktion och
försäljning av fjärrvärme samt vindkraft.
3. Ett av bolagen Rättvik Vatten och Avfall AB omfattar vatten-och
avlopps- samt avfallsverksamheterna.
___________________
Sändlista:
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KF § 128

Dnr 2017/908

Förslag till bolagsordning för Rättvik Energi AB
Ärendebeskrivning
Förslag till bolagsordning för det nya helägda bolaget Rättvik Energi AB har
upprättats. Rättvik Energi AB verksamhet föreslås omfatta produktion och
försäljning av fjärrvärme och vindkraft.
Förvaltningens förslag till beslut
- Godkänna bilagd bolagsordning för Rättvik Energi AB
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Godkänna bilagd bolagsordning för Rättviks Energi AB
__________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Bolagsordning, enligt bilaga, för Rättvik Energi AB godkänns.
___________________
Sändlista:

RTAB
U Israelsson

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

28

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-14
Kommunfullmäktige

KF § 129

Dnr 2017/907 00

Förslag till bolagsordning för Rättvik Vatten och Avfall
AB
Ärendebeskrivning
Förslag till bolagsordning för det nya helägda bolaget Rättvik Vatten och
Avfall har upprättats. Rättvik Vatten och Avfall AB föreslås omfatta vattenoch avlopps- samt avfallverksamheterna.
Förvaltningens förslag till beslut
- Godkänna bilagd bolagsordning för Rättvik Vatten och Avfall AB.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Godkänna bilagd bolagsordning för Rättvik Vatten och Avfall AB.
__________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Bolagsordning, enligt bilaga, för Rättvik Vatten och Avfall AB
godkänns.
___________________
Sändlista:

RTAB
RKAB
U Israelsson
A Lissåker
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Dnr 2017/950 107

Val av styrelsen till Rättvik Energi AB
Ärendebeskrivning
Förslag till delning/fission av Rättviks Teknik AB har tagits fram och där det
bildas två nya bolag – Rättviks Energi AB och Rättvik Vatten och Avfall
AB. Utgångspunkten initialt för de två nya bolagens styrelser är att det ska
vara samma ledamöter som idag sitter i Rättviks Tekniks styrelse. Inga
ytterligare arvoden ska utgå mer än det som idag utgår för Rättvik Teknik
AB.
Förvaltningens förslag till beslut
- Utse 9 ledamöter till styrelsen för Rättviks Energi AB t o m
bolagsstämman våren 2019
Ledamöter
Inge Östlund (c)
Sverker Ericsson (c)
Jan-Erik Westlund (c)
Lars-Erik Steger (m)
Christer Karlsson (s)
Erik Johansson (m)
Per-Olof Back (s)
Lars-Erik Jonsén (s)
Mari Bergfeldt (s)
Ordförande: Inge Östlund
Vice ordförande: Lars-Erik Jonsén
Anna-Maja Roos (C) föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Utse 9 ledamöter till styrelsen för Rättviks Energi AB t o m
bolagsstämman våren 2019
Ledamöter
Inge Östlund (c)
Sverker Ericsson (c)
Jan-Erik Westlund (c)
_____________________________________________________________________________________
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Lars-Erik Steger (m)
Christer Karlsson (s)
Erik Johansson (m)
Per-Olof Back (s)
Lars-Erik Jonsén (s)
Mari Bergfeldt (s)
Ordförande: Inge Östlund
Vice ordförande: Lars-Erik Jonsén
_________________
Sändlista:
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Dnr 2017/951

Val av styrelsen till Rättvik Vatten och Avfall AB
Ärendebeskrivning
Förslag till delning/fission av Rättviks Teknik AB har tagits fram och där det
bildas två nya bolag – Rättviks Energi AB och Rättvik Vatten och Avfall
AB. Utgångspunkten initialt för de två nya bolagens styrelser är att det ska
vara samma ledamöter som idag sitter i Rättviks Tekniks styrelse. Inga
ytterligare arvoden ska utgå mer än det som idag utgår för Rättvik Teknik
AB.
Förvaltningens förslag till beslut
- Utse 9 ledamöter till styrelsen för Rättvik Vatten och Avfall AB
t o m bolagsstämman våren 2019
Ledamöter
Inge Östlund (c)
Sverker Ericsson (c)
Jan-Erik Westlund (c)
Lars-Erik Steger (m)
Christer Karlsson (s)
Erik Johansson (m)
Per-Olof Back (s)
Lars-Erik Jonsén (s)
Mari Bergfeldt (s)
Ordförande: Inge Östlund
Vice ordförande: Lars-Erik Jonsén
Anna-Maja Roos (C) föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Utse 9 ledamöter till styrelsen för Rättvik Vatten och Avfall AB
t o m bolagsstämman våren 2019
Ledamöter
Inge Östlund (c)
Sverker Ericsson (c)
Jan-Erik Westlund (c)
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Lars-Erik Steger (m)
Christer Karlsson (s)
Erik Johansson (m)
Per-Olof Back (s)
Lars-Erik Jonsén (s)
Mari Bergfeldt (s)
Ordförande: Inge Östlund
Vice ordförande: Lars-Erik Jonsén
_________________
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Dnr 2017/952 107

Val av lekmannarevisor Rättvik Energi AB
Ärendebeskrivning
Förslag till delning/fission av Rättviks Teknik AB har tagits fram och där det
bildas två nya bolag – Rättviks Energi AB och Rättvik Vatten och Avfall
AB. Utgångspunkten initialt för de två nya bolagens styrelser är att det ska
vara samma ledamöter som idag sitter i Rättviks Tekniks styrelse.
Det bör vara samma förfarande när det gäller val av lekmannarevisorer för
de nya bolagen.
Förvaltningens förslag till beslut
- Utse Peter Rolander till revisor och Hans-Erik Hellborg till
revisorsersättare för Rättvik Energi AB
Anna-Maja Roos (C) föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Utse Peter Rolander till revisor och Hans-Erik Hellborg till
revisorsersättare för Rättvik Energi AB.
___________________
Sändlista:

RKAB
RTAB
U Israelsson
A Lissåker
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Dnr 2017/953 107

Val av lekmannarevisor till Rättvik Vatten och Avfall AB
Ärendebeskrivning
Förslag till delning/fission av Rättviks Teknik AB har tagits fram och där det
bildas två nya bolag – Rättviks Energi AB och Rättvik Vatten och Avfall
AB. Utgångspunkten initialt för de två nya bolagens styrelser är att det ska
vara samma ledamöter som idag sitter i Rättviks Tekniks styrelse.
Det bör vara samma förfarande när det gäller val av lekmannarevisorer för
de nya bolagen.
Förvaltningens förslag till beslut
- Utse Peter Rolander till revisor och Hans-Erik Hellborg till
revisorsersättare för Rättvik Vatten och Avfall AB.
Anna-Maja Roos (C) föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Utse Peter Rolander till revisor och Hans-Erik Hellborg till
revisorsersättare för Rättvik Vatten och Avfall AB.
___________________
Sändlista:

RKAB
RTAB
U Israelsson
A Lissåker
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Dnr 2017/954

Val av 1 ledamot och 2 ersättare till Gemensam
Språktolknämnd i Dalarna (SID)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse en (1) ledamot och två (2) ersättare till den
gemensamma språktolknämnden i Dalarna.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse Joanna Stridh (C) som ledamot till den Gemensamma
Språktolknämnden i Dalarna (SID).
2. Utse Agnetha Wallander (M) och Anki Dåderman (S) som ersättare
till den Gemensamma Språktolknämnden i Dalarna.
__________________
Sändlista:

SID
J Stridh (C)
A Wallander (M)
A Dåderman
Personalenheten
Kansliet
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Dnr 2017/761 000

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 Januari 2018 börjar en ny kommunallag gälla. Av den
nya kommunallagen följer bland annat vissa tillägg i de bestämmelser som
reglerar innehållet i förbundsordningar, innebärande att Region Dalarna
initierat en översyn av sin förbundsordning.
Vidare har vissa förändringar beträffande Region Dalarnas verksamhet skett
respektive kommer att ske. Som exempel kan nämnas att ansvaret för
kollektivtrafiken överförs till Landstinget Dalarna och arbetet med
besöksnäringen överförs till det länsgemensamma bolaget Visit Dalarna AB.
Även dessa omständigheter har beaktats i översynsarbetet.
Region Dalarna har den 13 september 2017, § 2015, beslutat föreslå
medlemmarna godkänna det av Region Dalarna utarbetade förslaget till
reviderad förbundsordning. Det reviderade förslaget innebär, utöver vad som
beskrivits ovan, även vissa redaktionella justeringar.
Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning godkänns.
Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt
ändringarna, dock tidigast 1 januari 2018
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning godkänns.
2. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars
kommunfullmäktige godkänt ändringarna, dock tidigast 1 januari
2018.
______________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
______________________
_____________________________________________________________________________________
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Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning godkänns.
2. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars
kommunfullmäktige godkänt ändringarna, dock tidigast 1 januari
2018.
__________________
Sändlista:
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Dnr 2017/841 00

De globala och lokala hållbarhetsmålen
Ärendebeskrivning
Sedan september 2016 har grupper av politiker ur kommunfullmäktige
arbetat partiöverskridande med att skapa lokala mål för Rättvik, utifrån de
nya globala målen för hållbar utveckling (se bilaga).
De nya globala målen är en fortsättning på det lyckosamma arbetet med
milleniemålen och innebär en satsning där alla världens länder försöker
sträva åt samma håll för att nå en mer hållbar värld.
Bifogade dokument är resultatet av arbetsgruppernas arbete och tanken är att
dessa skall fungera ledande och inspirerande för tjänstemännen som arbetar
med respektive ämne inom kommunen.
Helheten i arbetet med att rikta verksamheterna i linje med dessa lokala mål
kommer att ledas, följas upp och återrapporteras av kommunens
hållbarhetsstrateg.
Tanken är att använda de lokala målen som ett ramverk, ur vilket politiker
kan göra prioriteringar för aktuell tidshorisont, exempelvis mandatperiod.
Det betyder att kommunen fokuserar på olika delar av ramverket varje
mandatperiod, med målsättningen att ha hunnit jobba runt alla delar till
2030, vilket också är målsättningen med de bilagda globala målen.
Målsättningen är därför att vi inför 2019 har ett verksamhetsledande
dokument att utgå ifrån, innehållande kommunens mål. Det dokumentet tar
hänsyn till lokala trender och skeenden i Rättvik, men blickar också utåt och
förhåller sig till vår omvärld, i linje med andra länders ambitioner. På det
viset blir de globala målen i lokala- och för Rättviks situation aktuella
varianter, naturliga inslag i Rättviks kommuns verksamhetsplaner i de olika
förvaltningarna. Genom uppföljningar av dessa kan vi säkerställa att vi
bidrar till ett mer hållbart Rättvik och till en mer hållbar värld.
Gällande våra kommunala bolag så kommer arbetet med ägardirektiven att
föreslås som kommunikativ grund för att även dessa skall införlivas i
hållbarhetsarbetet.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Anta de lokala målen enligt tjänsteskrivelsen.
2. Uppdra åt hållbarhetsstrategen att i samråd med kommunledningen
leda arbetet med att under 2018 sammanföra de prioriterade lokala
målen med våra strategiska mål och utskottsmålen.
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Tf förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen Hans-Erik Berman
föredrog ärendet.
Yttranden
Anki Dåderman (S), Joanna Stridh (C) och Hans Furn (C) yttrade sig i
ärendet.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag
___________________
Hållbarhetsstrateg Marcus Svensson föredrog ärendet.
Yttranden
Lars-Erik Jonsén (S), Hans Furn (C), Camilla Ollas Hampus (C), Joanna
Stridh (C), Nils Gävert (SD), Inger Eriksson (S) och Carola von Walter (MP)
yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
_________________
Joanna Stridh (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Catrin Lohed Söderman (V), Stefan Halling (MP), Lars-Erik Kalles (S)
yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade att kommunfullmäktige ska:
1. Anta de lokala målen som inriktning för det framtida arbetet med
hållbar utveckling och Agenda 2030.
2. Uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med politiker och
tjänstepersoner leda arbetet framåt, prioritera de lokala
hållbarhetsmålen så de harmonierar med kommunfullmäktiges mål
och finna former för att mäta resultatet.
I Joanna Stridhs (C) yrkande instämde också Stefan Halling (MP) och LarsErik Kalles (S).
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Joanna
Stridhs (C) yrkande och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt det
senare.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. De lokala målen antas som inriktning för det framtida arbetet med
hållbar utveckling och Agenda 2030.
2. Uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med politiker och
tjänstepersoner leda arbetet framåt, prioritera de lokala
hållbarhetsmålen så de harmonierar med kommunfullmäktiges mål
och finna former för att mäta resultatet.
__________________
Sändlista:
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Dnr 2017/938 009

Interpellation gällande arbetsmiljön på nyhedsskolan
Ärendebeskrivning
Karin Elfving (MP) inlämnade 2017-11-29 en interpellation ställd till
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Joanna Stridh (C) gällande
arbetsmiljön på Nyhedsskolan.
”I en artikeln i Dt den 16 april 2015 , där Annette Riesbeck intervjuas,
nämner man att Nyhedsskolan är sliten och behöver en rejäl uppfräschning.
I en intervju i P4 Dalarna den 17 april 2015 berättar Joanna Stridh om den
nya allergiavdelningen på Nyhedsskolan. Hon nämner att skolan är gammal
och att man börjar med att rusta upp allergiavdelningen.
Drygt två år senare, den 20 september 2017, framkommer det i ett inslag i P4
Dalarna, att det är stora brister i arbetsmiljön i Nyhedsskolan. Eleverna
upplever att det är dålig ventilation, mögellukt, brist på utrymme, trasiga
hyllor, väggar med kvarglömda spikar m.m.
Dessutom sker varuleveranser bland de lekande barnen.
Joanna Stridh, som intervjuas i inslaget, säger att man vet att skolan är
gammal och sliten och att en upprustning innebär en stor investering.
Joanna förklarar att den demokratiska processen tar tid.
Hon pratar om ett tidsperspektiv på 10 år, när det gäller att rusta upp skolan.
Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren, i detta fall Rättviks kommun,
ansvaret för arbetsmiljön.
Och i arbetsmiljöarbetet görs stor skillnad mellan om en fastighet
är "gammal och sliten och behöver fräschas upp" eller om den helt enkelt
inte är säker, alltså kan orsaka skada för de som vistas där. Då krävs
omedelbara åtgärder.
Miljöpartiet de gröna undrar
1) Vad har hänt sedan frågan lyftes i media i april 2015? Har
riskanalyser genomförts, dokumenterats och följts upp? Och hur har
man bedömt resultatet?
2) Vilken plan har den politiska majoriteten för en upprustning av
skolan, i syfte att förbättra arbetsmiljön, trivsel och säkerhet för
elever och personal?
3) Beskriv de demokratiska processer, som nämns i radioinslaget, som
gör att man troligtvis inte kommer att kunna ha en upprustad
Nyhedsskola på flera år?”
_____________________________________________________________________________________
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Joanna Stridh (C) besvarade interpellationen både skriftligt och
muntligt.
” 1) Vad har hänt sedan frågan lyftes i media i april 2015? Har riskanalyser
genomförts, dokumenterats och följts upp? Och hur har man bedömt
resultatet?
Inslagen i media 2015 rörande Nyhedsskolan som kommunalrådet Annette
Riesbeck och jag medverkade i handlade om byggnation av allergidelen. Där
säger vi båda bland annat att skolan är gammal och behöver en
uppfräschning. Beslut att bygga om allergidelen togs i kommunstyrelsen
våren 2015, byggstart var i september 2015 och lokalerna invigdes våren
2016.
De signaler som vi politiker fick efter det var att Nyhedsskolan hade många
elever och upplevdes som ”trångbodd”. I maj 2016 togs beslut i
bildningsutskottet om förändring av upptagningsområdena samt att
nytillkomna asylsökande barn skulle beredas plats på Vikarbyskolan.
Paviljonger/moduler har också hyrts in för att tillskapa fler klassrum.
I januari 2017 genomfördes en omorganisation som innebär att
Nyhedsskolan och Rättviksskolan nu utgör det Centrala rektorsområdet. I
samband med det fick skolan en ny rektor samt en ny biträdande rektor.
Enligt delegation så har respektive rektor arbetsmiljöansvaret för sin skola.
I februari 2017 genomfördes en skyddsrond på Nyhedsskolan, resultatet av
den fick jag ta del av i mars, då hade även redan en första uppföljning gjorts.
I rapporten påtalades problem med trafikmiljön runt skolan, dåliga
parkeringsmöjligheter samt problem med avlämning och upphämtning av
elever. Under året har en rad åtgärder genomförts, bland annat ombyggnation
av bussgatan (Prästskogsgatan). Under sommaren har en ny avlämningsdel
byggts utmed Hellbergsväg, ny belysning har satts upp och
handikapparkeringar har färdigställts. Nytt staket för att avskilja eleverna
från trafik och varutransporter kommer att monteras under jullovet. Bygglov
för grovsoprum har sökts nu i december och de kommer att placeras ut när
bygglovet är klart. RFAB håller också på att ta fram ett ritningsförslag på ny
utformning av skolgården. Ritningen kommer att redovisas för biträdande
rektor och elevrådet, så de kan komma med feedback.
I skyddsrondsrapporten framkom också att man ”upplevde problem med
luften på skolan och att man tyckte att det luktade mögel”. Efter det
genomfördes luftmätningar under februari/mars samt provtagningar för att
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kunna utesluta mögel i april/maj. Ingen av de testerna har påvisat några spår
av mögel.
2) Vilken plan har den politiska majoriteten för en upprustning av skolan, i
syfte att förbättra arbetsmiljön, trivsel och säkerhet för elever och personal?
Arbetet med arbetsmiljön och uppföljningar sker regelbundet, i nu läget en
gång per månad, så länge eventuella åtgärdsbehov kvarstår.
Nu under hösten upplevde man fortfarande problem med luften på
Nyhedsskolan och en grupp tillsattes, bestående av bildningsutskottets
ordförande, biträdande rektor, miljöchefen och fastighetschef från RFAB.
Gruppen har träffat representanter från personal och föräldrar för att få en
transparens i det fortsatta arbetet. Just nu genomförs en fördjupad, total
statusbesiktning av skolbyggnaden, den görs av en opartisk part där luften
bara är en del i undersökningen. Resultatet från undersökningen kommer att
presenteras i januari 2018.
Som det sades redan 2015 så var ombyggnationen av allergidelen ett första
steg i upprustningen av skolan. Under våren i år har vi och RFAB i samråd
med verksamheterna inlett arbeta med att ta fram ritningar på ett
modulsystem och även förslag på placering av moduerna.
3) Beskriv de demokratiska processer, som nämns i radioinslaget, som gör
att man troligtvis inte kommer att kunna ha en upprustad Nyhedsskola på
flera år?
I radioinslaget 20 september 2017 fick jag frågan om när jag trodde att vi
skulle ha en färdigrenoverad skola. Om ett år? Fem år? Eller om 10 år? Jag
sa då: -”Att ett år är för kort tid, inom tio år absolut, så mitt svar på frågan är
att förhoppningsvis inom fem år”.
Ska vi bygga ut eller bygga nytt så tillkommer processer med detaljplan och
bygglov, då marken runt Nyhedsskolan är så kallad ”prickmark”. Det är en
lång process och eventuella överklagningstider måste tas med i beräkningen.
Hänsyn behöver även tas till budgetprocessen, upphandlingar och
byggnationstid.
Ska vi ”bara” snygga upp skolan med nya ytskikt behöver det troligtvis inte
ta så lång tid. Behöver däremot större byggnationer genomföras så krävs ett
längre tidsperspektiv.”
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen tas emot
2. Interpellationen och interpellationssvaret läggs till handlingarna.
____________________
Sändlista:
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Dnr 2017/763

Val av ny ledamot i valnämnden och valberedningen
samt ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elvine
Lindell (SD)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i valnämnden och
valberedningen samt ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elvine Lindell
(SD).
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-15
- Ärendet bordläggs till kommunfullmäktigesammanträdet 2017-1116.
___________________
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs till kommunfullmäktigesammanträdet 2017-1214.
___________________
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras i avvaktan på nytt förslag från SD.
___________________
Sändlista:

KF-beredningen
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Dnr 2017/807 700

Rapportering ej verkställda beslut Q3 2017
Ärendebeskrivning
Under tredje kvartalet 2017 har ett Ej verkställt beslut inrapporterats. Detta
beslut gäller insatsen Kontaktfamilj, verksamhetsområde IFO och kvarstår
sedan tidigare kvartal.
Vidare har fyra stycken avbrott i verkställighet rapporterats in, tre stycken
gällande insatsen Kontaktfamilj och ett insatsen Kontaktperson. Samtliga hör
till verksamhetsområden IFO.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.
Därefter informationen till handlingarna.
___________________
Lena Fröyen, förvaltningschef socialförvaltningen, föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
___________________
Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
___________________
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Dnr 2017/476 009

Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag
2017
Ärendebeskrivning
Förelåg redovisning nr 2 2017 av ej färdigbehandlade medborgarförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisning nr 2 2017 av ej färdigbehandlade medborgarförslag
läggs till handlingarna.
__________________
Yttranden
Karin Elfving (MP) yttrade sig i ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisning nr 2 2017 av ej färdigbehandlade medborgarförslag
läggs till handlingarna.
__________________
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Dnr 2017/477 009

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2017
Ärendebeskrivning
Förelåg redovisning nr 2 2017 av ej färdigbehandlade motioner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisning nr 2 2017 av ej färdigbehandlade motioner läggs till
handlingarna.
__________________
Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisning nr 2 2017 av ej färdigbehandlade motioner läggs till
handlingarna.
__________________
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Dnr 2017/945 221

Information – Beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen i
Leksands kommun
Ärendebeskrivning
Joanna Stridh (C) informerade om skolinspektionens beslut gällande
inspektion av vuxenutbildningen i Leksand.
Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
________________
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Dnr 2017/899 538

Inlämnat medborgarförslag angående offentlig toalett
vid fontäntorget
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-11-16 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Offentlig toalett vid fontäntorget
Motivering
Under sommaren är fontäntorget en naturlig samlingsplats i Rättvik. Jag som
driver glasskiosken där får flera tusen förfrågningar varje år. För att kunna
ge våra besökare och Rättviksbor en trevlig upplevelse önskar jag att
kommunen bygger en offentlig toalett som är handikappanpassad, den ska
även vara utrustad med skötbord då vi upplever att det är många
småbarnsfamiljer som efterfrågar toaletter.
Då vi i Rättvik är bästa kommunen i landet så förväntar jag mig att målet är
att vi ska bygga Sveriges finaste offentliga toalett. Den ska vara placerad i
närheten till fontäntorget.
I dagsläget måste toabesökare gå ändra till systembolaget för att hitta
närmsta toalett, det är ingen bra service för ortsbor och turister.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
___________________
Sändlista:

Måndagsberedningen
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Dnr 2017/935 000

Inlämnad motion angående att regnbågsflaggan är en
symbol för stolthet för alla
Ärendebeskrivning
Ylva Alm, vänsterpartiet, inlämnade 2017-11-28, rubricerad motion. Se
bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
_________________
Sändlista:

Måndagsberedningen
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Dnr 2017/934 456

Inlämnad motion angående belysning vid
återvinningsstationerna i Rättviks kommun
Ärendebeskrivning
Ylva Alm, vänsterpartiet, inlämnade 2017-11-28 rubricerad motion. Se
bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
__________________
Sändlista:

Måndagsberedningen
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Dnr 2017/955

Inlämnad motion om att Ore församling ska föras till
Stödområdet A
Ärendebeskrivning
Mari Bergfeldt, socialdemokraterna, inlämnade 2017-12-05 rubricerad
motion. Se bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
__________________
Sändlista:

Måndagsberedningen
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