
Årsredovisning
2018



Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018
Bilder: Martin Litens



3



Årsredovisning 20184

Innehåll
Kommunstyrelsens ordförande har ordet .................................................................................................. 5

Förvaltningsberättelse ...................................................................................................................................... 6 
Ekonomi och effektivitet
Vår trygga befolkning
Barnomsorg och skolverksamhet
Vård, omsorg och omtanke 
Arbetsmarknad och näringsliv 
Boende, samhällsplanering och infrastruktur 
Tillgänglighet och skydd 
Demokrati och delaktighet 
Kultur och fritid 
Miljö och hållbarhet 
Attraktiv arbetsgivare 
Personalekonomiskt bokslut

Investeringsredovisning ................................................................................................................................ 22

Driftsredovisning ............................................................................................................................................. 25

Verksamhetsberättelser nämnder och bolag ........................................................................................... 26 
Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Stab & Serviceförvaltningen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik
Gemensam Hjälpmedelsnämnd i Dalarna
Individnämnden 
Överförmyndaren 
Revisorerna 
Sammanställd redovisning 
Rättviks kommun Kommunhus AB 
Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Vatten och Avfall AB 
Rättviks Energi AB 
Rättviks Skoljordbruk AB 

Resultaträkning, kommunen och koncernen .......................................................................................... 50

Kassaflödesanalys, kommunen och koncernen ..................................................................................... 52

Balansräkning, kommunen och koncernen ............................................................................................. 54

Rättviks kommun, fem år i sammandrag ................................................................................................. 59

Redovisningsprinciper ................................................................................................................................... 60

Ord och begreppsförklaringar ..................................................................................................................... 61

Revisionsberättelsen för 2018 ..................................................................................................................... 62

Politisk organisation ....................................................................................................................................... 63



5

Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet

Annette Riesbeck 
Kommunstyrelsens ordförande

R
ättvik är en tillväxtkommun som genom 
att vara ekologiskt, socialt och ekono-
miskt hållbar tar ansvar för kommande 
generationer…. Så inleder vi vår vision 

2030 och vi har höga ambitioner.

Vi gör en budget och vi sätter mål och i handen håller 
du nu vår årsredovisning för 2018 där du som invånare 
och medarbetare kan följa verksamhet, utveckling och 
resultat.

De senaste åren har vi ökat vår befolkning succesivt 
och vi var 2018-12-31, 10 907 invånare vilket är 70 
personer fler än vid samma tid året före. En konsekvens 
av att antalet födda ökar och fler barnfamiljer flyttat 
hit är att vi under året påbörjade projekteringen av en 
ny förskola i Söderås. Förskolan kommer att inrymma 
tre avdelningar och stå klar höstterminen 2019.

Ett sätt att möte våra invånares behov av snabb 
service är att utöka antalet e-tjänster. Vi har jobbat 
aktivt med ett antal lösningar, däribland ansökan om 
barnomsorg och fritidshem, lokalbokning, serve-
ringstillstånd med mera. Den digitala utvecklingen 
går fort, uttryck som e-handel, e-faktura, e-arkiv och 
e-hälsa hör till vardagen. Vi söker information, tar
del av olika tjänster och kommunicerar med släkt och
vänner. Det är dock inte lika självklart för alla. Många
personer med kognitiva nedsättningar står utanför
det digitala samhället och därför har vi arbetat aktivt
för att öka den digitala delaktigheten för personer
som bor på kommunens gruppbostäder och har sin
sysselsättning på dagliga verksamheter. Som ett led
i detta arbete har vi under året satsat stort på bland
annat teknikcoacher. Arbetet har uppmärksammats
nationellt vilket resulterade i att Rättviks kommun
blev årets E-hälsokommun 2018! Just nu planerar vi
och bygger för framtiden. Under 2018 har ett flertal
bostadsrätter och villor byggts i kommunen och det
finns fina tomter till salu på flera olika platser i kom-
munen. Trycket på lägenheter är stort och när Rättviks
Fastigheter AB (RFAB) påbörjade byggnationen av
40 hyreslägenheter i centrala Rättvik, strömmade in-
tresseanmälningarna in. I skrivande stund färdigställs
det sista i lägenheterna och vi ser fram emot inflytt-
ning under våren 2019. Intresset för industrimark är
också konstant. Två fina områden har marknadsförts
och bjudits ut till försäljning.

Men att bygga ett samhälle handlar om så mycket mer 
än bostadsbyggnation. Naturligtvis är det av högsta 
vikt att vi i Rättvik kan erbjuda en bra skolgång och 

en trygg omsorg för de äldre, ett gott företagsklimat 
och möjlighet till arbetspendling. På vår fritid vill vi 
dessutom kunna ta del av ett rikt utbud av fritids- och 
kulturaktiviteter för alla åldrar. Allt detta hänger ihop 
och sammantaget påverkar det valet av bostadsort. 

Det är naturligtvis positivt att Rättvik är en attraktiv 
plats att bosätta sig på men det ställer också ökade 
krav på kommunens verksamheter och vi ser att kost-
naderna för vår välfärd ökar. Vi har några ekonomiskt 
besvärliga år framför oss då 2018 års negativa resultat 
på 12,2 miljoner kronor måste återställas. Vi måste 
våga tänka nytt, fortsätta effektivisera och jobba ännu 
hårdare för att använda våra resurser på bästa sätt. 

Jag vill avslutningsvis tacka alla som arbetar för 
kommunen eller i våra bolag för ett bra och givande 
samarbete under året.
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Förvaltningsberättelse
Kommunfullmäktige har formulerat kommunövergri-
pande mål för perioden 2018–2020 för att nå vision 
2030. Vision 2030 innebär att Rättviks kommun är en 
tillväxtkommun som genom att vara ekologiskt, soci-
alt och ekonomisk hållbar tar ansvar för kommande 
generationer. I Rättvik finns attraktiva och varierande 
boendemiljöer i hela kommunen. En väl fungerande 
samhällsservice, unik natur och ett rikt kultur- och 
fritidsutbud bidrar till att våra invånare och besökare 
upplever en god livskvalitet. Vi bemöter alla människor 
på ett kompetent och respektfullt sätt och våra med-

borgare, unga som gamla, känner sig delaktiga 
Rättviks näringsliv präglas av god tillväxt, entrepre-
nörsanda och småskalighet. Företagen känner tillit till 
kommunens verksamheter och de upplever vårt sam-
arbete som mycket gott. Kommunen utvecklas i en 
positiv riktning eftersom vi har modet att ifrågasätta 
och pröva nytt. Vårt trygga samhälle är inkluderande 
och för oss som bor här är mångfald och jämlikhet en 
självklarhet. Vi känner stolthet över vår bygd och alla 
bidrar utifrån sin förmåga och sitt engagemang. Vi ser 
utmaningar som möjligheter och fokuserar på resultat.

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

Årets resultat. Målet för 2018 är ett 
positivt resultat.

Årets resultat, -12,2 mnkr, är negativt. Nej

Soliditeten, d.v.s. det egna kapitalet i för- 
hållande till balansomslutningen, inklusive 
pensionsskulden. 

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

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

Nej

Ekonomisk uppföljning sker där avvikelser 
analyseras och åtgärder vidtas.

Uppföljning sker i en 
omfattning som kan 
betecknas som god.

Uppföljningar har gjorts, men åtgärder 
har inte vidtagits i den omfattning som 
hade varit nödvändigt för att undvika 
underskott i verksamheterna. 

Nej

Årets resultat i kommunen
Kommunen redovisar ett underskott 2018 med -12,2 
mnkr (4,6 mnkr), vilket är -16,1 mnkr sämre (-7,1 mnkr 
sämre) än det budgeterade resultatet på 3,9 mnkr (11,7 
mnkr). Verksamheterna redovisar ett totalt underskott 
mot budget på -17,1 mnkr (-13,2 mnkr) och finans-
förvaltningen ett överskott på 1,0 mnkr (6,1 mnkr) 
mot budget. Resultatet har alltså försämrats med -16,8 
mnkr mellan åren. Det budgeterade resultatet mellan 
åren är dock sänkt med 7,8 mnkr. 

Resultatutveckling 2011–2021
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God ekonomisk hushållning
Kommuner skall enligt kommunallagen ha ”en god 
ekonomisk hushållning”. För att uppnå detta ska kom-
munen fastställa finansiella mål och riktlinjer samt 
verksamhetsmål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.

Kortsiktigt ekonomiskt mål – resultatmål
Kommunens resultatmål 2018 är att resultatet ska vara 
positivt. 

Ett resultatmål som motsvarar två procentenheter av 
skatteintäkter och generella bidrag skulle ha inneburit 
ett resultatmål på cirka 13,0 mnkr för år 2018. Det 
finns inga exakta tal som beskriver vad som är ett 
rimligt överskott, men en målsättning att resultatet ska 
motsvara två procent av skatteintäkterna, torde har 
varit i linje med kommunallagens mening. I denna del 
kan konstateras att budgeten för 2018 inte nådde upp 
till ”en god ekonomisk hushållning”.

Kommunen har inte under en överskådlig tid, med 
undantag för 2016, lagt en budget motsvarande en 
tvåprocentsnivå eller nått upp till en resultatnivå 
motsvarande två procentenheter av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. En långsiktigt hållbar ekonomi 
förutsätter att kommunen når en högre resultatnivå.
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Långsiktigt ekonomiskt mål – soliditetsmål 
Soliditeten speglar balansen mellan kommunens samtli-
ga tillgångar och skulder, d.v.s. inklusive de pensions- 
skulder som redovisas bland ställda panter och ansvars- 
förbindelser. Målet för 2018 är att tillgångar ska överstiga 
skulderna med 20 mnkr. Med årets resultat är skulderna 
större än tillgångarna med -5,6 mnkr (-3,2 mnkr), 
vilket är en försämring med -2,4 mnkr. Ett underskott 
på -5,6 mnkr motsvarar en soliditet på -1,2 procent.

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

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

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

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

Från tidigare år finns inte några negativa resultat som 
skall återställas. Beräkning och redovisning av balans-
kravsresultatet för 2017 och 2018 framgår nedan.

Balansutredning tkr 2018 2017

Årets resultat enligt
resultaträkningen -12 189 4 616
Reducering av samtliga
realisationsvinster -531 -1 438
Justering realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet 0 0
Justering realisationsförluster
enligt undantagsmöjlighet 0 0
Orealiserade förluster i värdepapper 0 0
Justering återföring orealiserade
förluster i värdepapper 0 0
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar -12 720 3 178
Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv 0 0
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv 0 0
Årets balanskravsresultat -12 720 3 178

Utveckling av skatteintäkter, nettokostnader 
och finansnetto
Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den 
löpande driftverksamheten, avsättningar till framtida

pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar. Skatte- 
intäkterna sjönk med -11,5 mnkr (+ 22,4 mnkr) 
mellan 2017 och 2018. Exklusive skatteväxlingen 
för kollektivtrafiken, som enligt tidigare beräkningar 
motsvarade minskade intäkter av skatter och generella 
statsbidrag på 18,8 mnkr, är ökningen av skatteintäk-
terna 7,3 mnkr, vilket motsvarar 1,1 procent (+3,5 
procent) mellan 2017 och 2018.

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

Mellan 2017 och 2018 steg nettokostnaderna med 7,7 
mnkr (31,5 mnkr). Exklusive kostnaderna för kollek-
tivtrafiken som gick över till Region Dalarna i skatte-
växlingen, på enligt tidigare beräkningar 15,2 mnkr, 
uppgick ökningen till 22,9 mnkr, vilket motsvarar en 
ökning på 3,5 procent (5,0 procent). Nettokostnaderna 
utgörs av nettot av både intäkter och kostnader. Det 
är inte kostnaderna som stigit utan den största posten 
är minskade intäkter i form av driftsbidrag för särskilt 
riktade insatser på 20,3 mnkr.

Nettokostnaderna uppgår för 2018 till 102,8 procent 
(99,8 procent). Detta innebär att den löpande driften 
inte täcks av skatteintäkterna. 

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

Avsättning för pensioner i balansräkningen uppgår till 
47,4 mnkr (40,2 mnkr år 2017).

Pensionsförpliktelser intjänade för 1998 redovisas inte 
i balansräkningen, utan återfinns under ”Panter och 
ansvarsförbindelser. Den 31 december 2018 uppgår 
pensionsskulden intjänad före 1998 till 232,3 mnkr 
(242,1 mnkr) och skulden har minskat med 9,7 mnkr 
(4,6 mnkr) i jämförelse med föregående år.

Likviditet
Med likviditet menas betalningsförmåga på kort sikt. 
Kommunen har för närvarande en god likviditet, 
vilket uppkom under 2015 då Rättviks Fastigheter AB 
löste ett lån av kommunen på 106 mnkr. Kommunen 
hade vid årets utgång en likviditet på 129,6 mnkr 
(122,3 mnkr). 

Under 2018 har kommunen bland annat erhållit er- 
sättning från migrationsverket för tidigare utlägg. Vid  
årets slut uppgick fordran på Migrationsverket till 2,3 
mnkr (17,2 mnkr), alltså en minskning med 14,9 mnkr, 
vilket har påverkat kommunens likviditet positivt.

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

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

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

Kommunskoncernen redovisar en hög låneskuld per 
invånare i jämförelse med andra kommuner. Den 31 
december 2017 var den långfristiga skulden i koncer-
nen 88 837 kr (85 735 kr) per invånare. Genomsnittet 
i riket var 51 012 kr (48 478 kr). 

Under 2018 togs nya lån i koncernen med ytterligare 
ca 9,5 mnkr (31,6 mnkr) netto.

Borgensåtaganden
Kommunens totala utnyttjade borgensåtagande uppgår 
till 977,6 mnkr (975,2 mnkr). Jämfört med år 2017 är 
detta en ökning med 2,4 mnkr (31,4 mnkr). 

Den helt dominerande delen av borgensåtaganden utgörs 
av borgen för de kommunala bolagens åtaganden och 
den utnyttjade borgen gentemot dessa är 977,5 mnkr 
(968,1 mnkr). Övriga borgensåtaganden är för egna hem.

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

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

Av diagrammet framgår hur soliditeten har utvecklats 
från 2010–2018.

Soliditet, inklusive pensionsskuld
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Kommunens soliditet är nu negativ med -5,6 mnkr 
(-3,2 mnkr), motsvarande -1,2 procent (-0,7 procent). 
Försämringen beror på kommunens negativa resultat 
på -12,2 mnkr och minskningen av pensionsskulden 
under panter och ansvarsförbindelser med 9,7 mnkr, 
tillsammans en försämring med -2,5 mnkr (+ 9,3 mnkr). 
Den genomsnittliga soliditeten i landet var 25,6 procent 
(24,2 procent) den 31 december 2017.

Styrelsen och nämndernas resultat
Totalt redovisar kommunstyrelsen ett underskott på 
-17,4 mnkr (-12,7 mnkr) mot budget, vilket är mycket
oroande. Förvaltningarnas underskott mot budget är
följande; socialförvaltningen -8,1 mnkr (-5,2 mnkr),
stab- & serviceförvaltningen -4,9 mnkr (-2,6 mnkr),
barn- och utbildningsförvaltningen -2,7 mnkr (-6,0 mnkr)
och samhällsutvecklingsförvaltningen -2,0 mnkr
(0,2 mnkr). Endast kommunstyrelsen, centralt redovi-
sar ett överskott på 0,3 mnkr (0,9 mnkr).

Miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden, reviso-
rerna, överförmyndaren och kommunfullmäktige, 
centralt redovisar endast mindre avvikelser.

Finansförvaltningen redovisare en positiv avvikelse 
på 1,0 mnkr (6,1 mnkr). Avvikelsen hos finansförvalt-
ningen beror i huvudsak högre pensionskostnader än 
budgeterar med 3,0 mnkr. Sänkta arbetsgivaravgifter 
till äldre har gett ett överskott på 2,6 mnkr (2,9 mnkr), 
varav 1,6 mnkr (1,6 mnkr) inte var budgeterade och 
en återbetalning från kommuninvest på 3,1 mnkr (1,4 
mnkr) gav ett överskott bland de finansiella intäkterna. 

Skatteintäkter blev 0,3 mnkr (2,9 mnkr) högre än bud-
geterat och generella statsbidrag lägre än budgeterat 
med -1,2 mnkr (1,6 mnkr). Till detta kommer ett antal 
mindre avvikelser.

Övriga budgetavvikelser finns beskrivna under res-
pektive nämnd/förvaltnings redogörelse.
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Vår trygga befolkning

Mål 
Befolkning

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Vi har antagit en handlingsplan för integration. Nej En handlingsplan för integrationen har inte antagits.

Vi erbjuder lika många e-tjänster som rikssnittet 
bland landets kommuner.

Ja Bedömningen är att vi har lika många e-tjänster som 
snittet i landets kommuner.

Rättviks kommun hade 10 907 invånare 2018-12-31. 
Folkmängden ökade under 2018 med 70 personer.

Kommunen har ett övergripande mål att antalet invå-
nare ska fortsätta öka, bland annat genom inflyttning, 
och inflyttningen till kommunen är så gott som alltid 
större än utflyttningen.

Invånarantalet i kommunen varierar under året. Genom 
folkbokföringen kan kommunen varje vecka följa 
befolkningsutvecklingen. Under våren var invånaran-
talet som lägst och under sensommaren var invånaran-
talet som högst. 

Rättviks kommun har, i förhållande till riket i övrigt, 
en mycket högre andel äldre och en betydligt lägre 
andel yngre invånare. Generellt föds ungefär hälften 
så många som det avlider.

Antalet födda 2018 var 83 vilket är i Rättviksmått en 
ganska hög siffra och de avlidna var 173 vilket är 
betydligt fler avlidna jämfört med föregående år. När 
man jämför födelseunderskottet över tid så var 2018 
års underskott på 90 en hög siffra.

Under 2018 flyttade 649 personer till kommunen 
medan 490 flyttade härifrån. Det blev ett flyttöverskott 
på 159 personer. 

Rättviks kommun – Folkmängd
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Ett av fullmäktiges mål är att en handlingsplan för 
integration är antagen. Integrationsenheten har under 
året anpassat sig utifrån nya direktiv. Idag finns inget 
HVB-hem kvar för ensamkommande barn. En hand-
lingsplan för integration har inte antagits, däremot har 
det startats en samverkansgrupp med AME, IFO och 
Integration där vi samverkar i frågor gällande nyan-
lända både mer strategiskt och på individnivå med 
samtycke. Vid behov tar in andra parter i gruppen som 
Arbetsförmedlingen. Sedan görs det en massa mer ar-
bete ute i kommunen där nyanlända tas emot av skola, 
kulturhuset, näringslivet, vuxenutbildning med mera.

Ett annat mål är att vi erbjuder lika många e-tjänster 
som rikssnittet bland landets kommuner. Sveriges 
Kommuner och Landsting mäter inte längre hur mycket 
e-tjänster kommunerna har utan detta blir en uppskatt-
ning. För närvarande är Rättvik i stort sätt i fatt övriga
Sverige. Det som gör att vi inte har fler är nu att verk-
samheterna måste vara mer förändringsbenägna och
öka sitt engagemang.
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Barnomsorg och skolverksamhet

Mål 
Barn, ungdomar och skola

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Vi har öppnat en förskola i Söderås. Nej Förskolan är inte öppnad, projektering pågår och 
byggstart beräknas tidigt under 2019.

Vi erbjuder förskoleplats inom tre månader. Ja Rättviks kommun har erbjudit förskoleplats inom 
tre månader.

Alla elever i grundskolan och på gymnasiet är 
godkända i de nationella proven i alla ämnen.

Nej Alla elever i grundskolan och gymnasiet är inte 
godkända i de nationella proven.

Elever som går ut grundskolan har behörighet 
att söka till gymnasiet.

Delvis Alla elever har inte behörighet men ett högre snitt 
än riket.

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

Nej Betydligt sämre resultat jämfört med genomsnittet 
i riket.

Vi har minskat antalet lärarlösa och inställda lektioner. Delvis Målsättningen är svåranalyserad.

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

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

Det går minst 500 elever på Stiernhööksgymnasiet. Nej Antalet elever vid Stiernhööksgymnasiet 
nådde ej upp till 500 elever.

Stiernhööksgymnasiet har utökat samarbete med 
vuxenutbildningen inom uppdragsutbildningar.

Ja Samverkan har intensifierats och olika 
yrkesområden har identifierats.

Minst 70 % av Stiernhööksgymnasiets elever i 
årkurs 3 driver UF-företag.

Ja Cirka 70 % av eleverna i årkurs 3 
driver UF-företag.
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En målsättning från fullmäktige är att en förskola i 
Söderås är öppnad. Förskolan är inte öppnad. Projek-
tering är påbörjad, information till allmänheten har 
gått ut, rekrytering av personal har påbörjats samt val 
av förskola för vårdnadshavare som önskar plats på 
Söderås förskola.

Vi erbjuder förskoleplats är ett mål från fullmäktige. 
Alla placeringar är gjorda inom tre månader. Det har 
varit svårare att tillmötesgå vårdnadshavares önske-
mål om plats till 100 % under året 2018 än tidigare år.

Alla elever i grundskolan och på gymnasiet är god-
kända i de nationella proven i alla ämnen är ett mål 
från fullmäktige.

Resultaten från de nationella proven är enligt följande:

Åk 3
Andel elever i procent som klarat kravnivån för åk 3

Matematik 2018
Delprov Rättvik Riket

A 100 95,3
B 98,2 95,6
C 91,8 92,7
D 95,5 95,0
E 91,8 89,4
F1 94,5 90,8
F2 90,0 82,6
G1 89,1 86,8
G2 89,1 89,9

Svenska 2018
Delprov Rättvik Riket

A 100 98,0
B 95,1 93,3
C 92,2 90,1
D 94,1 94,4
E 97,1 97,2
F 94,2 91,2
G 93,2 89,9
H 97,1 94,2

Åk 6
Andel elever i procent med provbetyg A–E

Åkurs 6 Svenska Engelska Matematik

Furudal 100 100 100

Rättviksskolan 91,3 93,5 88,6

Rättvik 91 94,3 88,9

Riket 95,7 93,8 89,1

Åk 9
Andel elever i procent med provresultat A–E

Åkurs 9 Svenska Engelska Matematik NO* SO*

Furudal 100 100 X 1002 1003

Rättviksskolan 100 100 X 91,32 884

Rättvik 100 95,5 X 932 X

Riket 96,5 95,8 X 94 X

1 Fysik, 2 Fysik, 3 Religion, 4 Geografi

I år har skolorna använt ersättningsprov i matematik 
då otillåten spridning av delprov skett innan provtill-
fällen i Sverige. Resultaten redovisas då inte till SCB 
och vi har inget provresultat för Rättvik eller för riket.

Resultat vid de nationella proven 
Stiernhööksgymnasiet

2014 2015 2016 2017

Engelska 5 (ht) 14,1 12,5 13,1 15,4

Riket 13,6 13,8 13,8 13,9

Engelska 6 (vt) 14,2 15,8 14,1 12,6

Riket 14,6 14,1 14,5 14,4

Matematik 1A (ht) 15,3 12,1 10,7 9,7

Riket 9,9 9,7 9,9 9,6

Svenska 1 (vt) 13,5 13,2 13,0 13,3

Riket 13,4 13,1 13,6 13,0

Svenska 3 (ht) 14,0 12,0 11,5 17,2

Riket 11,8 12,1 13,0 13,4

Elever som går ut grundskolan har behörighet att 
söka till gymnasiet är ett uttalat mål från fullmäktige. 
Resultaten för behörigheten ser ut som följer.

Andel i procent behöriga till gymnasiet 
(Yrkesprogram med minst 8 betyg)

2018 Samtliga Pojkar Flickor

Furudal 100 100 100

Rättviksskolan 89,4 90,2 88,5

Rättvik 88,9 90,8 86,4

Riket 84,4 82,3 86,7
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Elever som går ut grundskolan har ett genomsnittligt 
meritvärde över 230 är ett mål från fullmäktige. Ett 
betydligt sämre resultat om man jämför med rikets 
resultat.

Andel i procent behöriga till gymnasiet 
(Yrkesprogram med minst 8 betyg)

2018 Samtliga Pojkar Flickor

Furudal 207,2 205,8 -

Rättviksskolan 205,4 195,5 216,8

Rättvik 205,2 197,6 216

Riket 228,7 215,3 243,2

Fullmäktiges målsättning är att antalet lärarlösa och 
inställda lektioner har minskats. Målsättningen är 
svåranalyserad eftersom det inte finns tillgänglig 
statistik, men det har gjorts enkäter på Stiernhööks-
gymnasiet.

För att kunna minska antalet lärarlösa lektioner görs 
tre saker. 1. Mätningar med syfte att belysa och följa 
frågan. 2. Information om uppdraget till anställda. 3. 
Samordning av lektioner vid personalfrånvaro. Enkät-
resultaten varierar märkbart mellan programmen. 

RESULTAT: Lektionerna är sällan inställda -3,0 
(1–4). Flest negativa svar på NA (2,5) och EK (2,6). 
Lektionerna leds alltid av en aktiv och engagerad lä-
rare -2,8 (1–4). Flest negativa svar  på IM-språk (2,0), 
NA (2,5) och EK (2,6). 

Ett mål från fullmäktige är att Stiernhööksgymnasiet 
är en attraktiv skola där minst 60 % av eleverna från 
Rättvik studerar. Många elever (94 %) trivs på skolan. 
Under några år har det relativa söktrycket från elever 
folkbokförda i Rättvik sjunkit något men ligger gene-
rellt sett i paritet med riket. Prognosen för kommande 
läsår är att resultatet kommer att utvecklas positivt. 
Nya insatser har gjorts med bland annat ny och mer 
information riktad till elever som går i kommunens 
högstadieskolor.

Elever folkbokförda i kommunen som går i 
kommunens skola

2014/15 47 %
2015/16 54 %
2016/17 55 %
2017/18 53 %

Det går minst 500 elever på Stiernhööksgymnasiet är 
ett mål från fullmäktige. Antalet elever har sjunkit de 
senaste åren. En del av förklaring är att antalet elever 
på IM-språk minskat märkbart. För att öka antalet 
görs en förnyad satsning på marknadsföring och lokal 
information. Söktrycket ökade 2018.

2014 2015 2016 2017

Antal elever vid skolan 409 428 428 403

Stiernhööksgymnasiet har utökat samarbete med vuxen- 
utbildningen är uttalad målsättning från fullmäktige. 
Samverkan har intensifierats och olika yrkesområden 
har identifierats. En svårighet har varit att skolan har 
fyllt de flesta klasser och program, särskilt de som 
varit av intresse för vuxenutbildningen.

Fullmäktige har ett mål att minst 70 % av Stiern-
hööksgymnasiets elever i årskurs 3 driver UF-företag. 
Ca 70 % av eleverna driver UF-kurs. Kursen är valbar 
för alla elever via Individuella valet men många 
elever prioriterar också andra kurser som är viktiga i 
sin utbildning.
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Vård, omsorg och omtanke

Mål 
Vård, omsorg och omtanke

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Vi har startat upp Familjens Hus tillsammans 
med Landstinget Dalarna.

Nej Familjens Hus har inte startats upp.

Våra familjebehandlare har ökat stödet till 
föräldrar och barn vilket lett till att antalet 
externt placerade barn har minskat.

Delvis En projektsamordnare har anställts för att arbeta med 
”tidigare insatser för barn och unga för att förhindra 
psykisk ohälsa”.

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

Ja I genomförd brukarundersökning har nöjdheten ökat 
från 84 % (2017) till 86 % (2018).

Andelen kunder som är nöjda med sin hemtjänst både 
inom kommunal och privat verksamhet har ökat.

Ja I genomförd brukarundersökning har nöjdheten 
ökat från 90 % (2017) till 91 % (2018).

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

Nej Andelen som är nöjda med kvalitén på sin 
LSS grupp- och servicebostad har sjunkit.

Vi har ändrad måltidsordning på samtliga 
särskilda boenden.

Delvis Ändrad måltidsordning finns på Backåkern och 
Orestrand.

Bemötandet på våra särskilda boenden och 
inom hemtjänsten har förbättrats. 

Nej Bemötandet har försämrats enligt brukarbedömning 
både inom särskilda boende samt hemtjänsten.

Andelen personer som är nöjda med anhörigstödet 
har förbättrats.

Delvis Någon mätning är inte utförd men flera anhörig- 
grupper skapats och regelbundna anhörigträffar på 
våra boenden.

Ett mål från fullmäktige är att ”Familjens Hus” har 
startats upp tillsammans med Landstinget. Arbete 
har påbörjats internt med socialförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen och analys av 
förutsättningar pågår. Våra familjebehandlare har 
ökat stödet till föräldrar och barn vilket har lett till att 
antalet externt placerade barn har minskat, är ett mål 
från fullmäktige. En översyn av verksamheten pågår 
och det behöver tillskapas mer resurser för att uppnå 
målet. Projektsamordnare anställdes under året 
gällande ”tidiga insatser för barn och unga för att 
förhindra psykisk ohälsa”.

Andelen personer som är nöjda med sitt särskilda 
boende (SÄBO) har ökat är ett mål från fullmäktige. 
I genomförd brukarundersökning visar resultatet att 
personer i särskilda boenden är relativt nöjda. En 
marginell ökning mellan 2017 och 2018, från 84 % 
nöjdhet till 86 %. Rikssnittet är 82 %. Under året 
har en hel del aktiviteter startats upp. Ökat fokus på 
rehabiliterande förhållningssätt. Aktiviteter har bland 
annat varit att arbetsterapeut och fysioterapeut träffar 
personer som flyttar in på särskilt boende i ett tidigare 
skede än tidigare. Teknikcoacher, som har till uppgift 
att stödja i digital teknikanvändning finns på samtliga 
särskilda boenden. Parcyklar ”sidebyside” har köpts 
in till samtliga särskilda boenden. Projekt vårdhund 
uppstartat – utbildad hund och hundförare. Ökat fokus 
på rehabiliterande förhållningssätt. Aktiviteter har 
bland annat varit att arbetsterapeut och fysioterapeut 
träffar personer som flyttar in på SÄBO i ett tidigare 
skede än tidigare.

Ett mål från fullmäktige är att andelen kunder som är 
nöjda med sin hemtjänst både inom kommunal och 
privat verksamhet har ökat. I genomförd brukarunder-
sökning visar resultatet att personer med hemtjänst är 
relativt nöjda. En marginell ökning mellan 2017 och 
2018, från 90 % nöjdhet till 91 %. Rikssnittet är 91 %. 
Beslut har tagits om digitala lås för samtliga brukare 
inom ordinärt boende/hemtjänst, ett led i att säker-
ställa tryggheten för brukarna – installationen klar i 
början av hösten. Organisationsjustering pågår för att 
minimera antal personer per brukare. Mobil hemtjänst 
på samtliga områden – tryggare leverans av hemtjänst.

Antalet brukare som är nöjda med kvalitén på sin 
LSS-grupp- och servicebostad har ökat är ett mål från 
fullmäktige. I genomförd brukarundersökning gällande 
LSS-gruppbostad har helhetsbedömningen sjunkit 
från 85 % till 75 %. Positivt är dock att 95 % trivs 
hemma. Helhetsresultatet för servicebostad LSS har 
sjunkit från 89 % till 85 %. Positivt är att brukaren vet 
vem han/hon ska kontakta om något är dåligt hemma 
samt att personalen bryr sig om brukaren (100 %).

Teknikcoacher, som har till uppgift att stödja i digital 
teknikanvändning finns på samtliga boenden. Uppstar-
tat arbete med FUNCA – ett webbaserat arbetsverktyg 
för högre delaktighet och självbestämmande för vuxna 
personer med insatser enligt LSS. Wifi och digita-
la enheter finns på samtliga boenden. Alla brukare 
erbjuds att äta gemensamma måltider. Redovisning av 
måluppfyllelse sker vid årsredovisningen.

Vi har en ändrad måltidsordning på samtliga särskilda 
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boenden är ett mål från fullmäktige. Hittills har ändrad 
måltidsordning genomförts på Backåkern och Orestrand. 

Ett mål från fullmäktige är att bemötandet på våra sär-
skilda boenden och inom hemtjänsten har förbättrats. 
Arbete har påbörjats med värdegrundsord: Respekt, 
trygghet, bemötande och empati. Dock har bemötan-
det inom hemtjänsten försämrats enligt en brukarbe-

dömning från 97 till 94. Inom särskilda boenden är 
brukarbedömning en försämring från 96 till 94. 

Andelen personer som är nöjda med anhörigstödet har 
förbättrats är ett mål från fullmäktige. Flera anhörig- 
grupper har skapats och anhörigperspektivet har 
stärkts med bland annat regelbundna ”anhörigträffar” 
på våra boenden.

Arbetsmarknad och näringsliv

Mål 
Arbetsmarknad och näringsliv

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Vi ligger inom plats 40:e i 
Svenskt Näringslivs företagsklimatranking.

Ja Rättvik hamnade på plats 30 i 
företagsklimatrankingen.

Vårt näringslivsarbete har resulterat i ett 
ökat antal gästnätter.

Ja Antalet gästnätter ökade med 21 % under 2018.

Målet från fullmäktige är att vi är bland de 40 bästa 
kommunerna i Svenskt Näringslivs företagsklimat- 
ranking. Rättvik hamnade på plats 30 i  företags- 
klimatsrankingen. Rättvik var dessutom bäst i landet 
på regeltillämpning enligt Svenskt Näringslivs enkät.

Vårt näringslivsarbete har resulterat i ett ökat antal 
gästnätter i kommunen är ett mål från fullmäktige. En 
ökning med 21 % av antal gästnätter på hotell, stugby-
ar och vandrarhem skedde under 2018.
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Boende, samhällsplanering och infrastruktur

Mål 
Boende och samhällsplanering

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Vi marknadsför aktivt våra exploateringsområden. Ja Både industrimark och andra tomter har 
marknadsförts under året.

Vi har utvecklat biblioteksfilialerna i Boda 
och Furudal till mötesplatser.

Ja Under året har heltidsanställd bibliotekarie 
anställts med ansvar för filialerna.

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

Nej En kartläggning har genomförts och bedömningen 
är att antalet ej har utökats.

Det har skapats minst 30 nya bostäder. Ja Det har tillskapats ca 30 nya bostäder. 
Både bostadsrätter och egnahem.

Industrimark har färdigställts och marknadsförts. Ja Målet har uppfyllts i och med att både i 
Österängarna och längs Brändavägen har 
tomter färdigställts och bjudits ut till försäljning.

Vår översiktsplan (inklusive LIS-områden) 
är färdigställd.

Nej Översiktplanen är i princip färdigställd men 
beräknas inte antas förrän under våren 2019.

Arbetet med att planlägga Sjöbodarna intill 
6båthamnen i Rättvik är färdigt.

Nej Arbetet med detaljplanen pågår och beräknas 
antas under 2019.

Vi har utrett möjligheten att upphäva 
strandskyddet vid mindre vattendrag.

Nej Ett mycket svårt uppdrag att få gehör hos länsstyrelsen. 
De utpekade LIS-områdena som medföljer översikts- 
planen är det som har kunnat prioriterats.

Vi har bra pendlingstrafik till och från Rättvik. Ja Pendlingsmöjligheterna fortsatt relativt goda. 
Ytterligare pendlarparkeringar under utredning.

Vi har färdigställt gång- och cykelvägen till Gärdsjö. Ja Cykelvägen är färdigställd och invigd.

Ett mål från fullmäktige är att vi marknadsför aktivt 
våra exploateringsområden. Både industrimark och 
andra tomter har marknadsförts under året.

Vi har utvecklat biblioteksfilialerna i Boda och Furudal 
till mötesplatser är ett mål från fullmäktige. Under 
året har en heltidsanställd bibliotekarie anställts med 
ansvar för filialerna.

Antalet mötesplatser och ”hängställen” för ungdomar 
har utökats i hela kommunen är ett mål från fullmäkti-
ge. Målet ej uppnått. Kartläggning av mötesplatser 
är klar och den har spridits till BRÅ, Rådet för 
ungdomsfrågor samt ledningsgruppen för samhällsut-
vecklingsförvaltningen.

Ett mål är att det har skapats minst 30 nya bostäder. 
Det har uppnåtts under året med både bostadsrätter 
samt egnahem. 

Industrimark har färdigställts och mark-nadsförts är 
ett mål från fullmäktige. Målet har uppfyllts i och 
med att både i Österängarna och längs Brändavägen 
har tomter färdigställts och bjudits ut till försäljning.

Vår översiktsplan (inklusive LIS-områden) är färdig- 
ställd är ett mål från fullmäktige. Översiktsplanen 
(inkl. LIS-områden) är i princip färdigställd men 
beräknas inte antas förrän under våren 2019.

Arbetet med att planlägga Sjöbodarna intill båtham-
nen i Rättvik är färdigt är ett mål från fullmäktige. 
Arbetet med detaljplanen pågår och beräknas antas 
under 2019.

Vi har utrett möjligheten att upphäva strandskyddet 
vid mindre vattendrag är ett mål från fullmäktige. 
Vissa delar är med i förslaget till LIS-plan, men en 
systematisk genomgång av mindre vattendrag har inte 
gjorts.

Vi har en bra pendlingstrafik till och från Rättvik är ett 
mål från fullmäktige. Pendlingsmöjligheterna fortsatt 
relativt goda. Ytterligare pendlarparkeringar under 
utredning.

Vi har färdigställt gång- och cykelvägen till Gärdsjö 
är ett mål från fullmäktige. Cykelvägen  är färdigställd 
och invigd.
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Tillgänglighet och skydd

Mål 
Tillgänglighet och skydd

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Sex stycken nya hjärtstartare har placerats ut 
i kommunen.

Ja Sex stycken nya hjärtstartare har placerats ut 
kommunen.

Antalet fallolyckor har minskat med 10 %. Nej Fallolyckorna ligger på samma höga nivå som tidigare.

Sex stycken nya hjärtstartare har placerats ut i kom-
munen är ett mål från fullmäktige. Målet uppfyllt i 
och med att sex stycken hjärtstartare placerats ut i 
kommunen.

Antalet fallolyckor har minskat med 10 % är ett mål 
från fullmäktige. Fallolyckorna ligger på samma höga 
nivå som tidigare år, i förhållande till vår åldersstruk-
tur är antalet ändå alldeles för högt.

Demokrati och delaktighet

Mål 
Demokrati och delaktighet

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Vi har reviderat den grafiska profilen samt antagit 
en kommunikationsplan.

Delvis Delar av den grafiska profilen har reviderats 
(mailsignatur) men ingen kommunikationsplan har 
antagits.

Invånarna upplever att möjligheten till insyn och 
inflytande ökar.

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

Vi erbjuder fler feriejobb till gymnasieungdomar 
under 18 år.

Ja Feriearbeten har erbjudits ungdomar. Kommunen har 
feriearbeten inom flertalet av våra verksamheter.

Revidering av den grafiska profilen samt antagit en 
kommunikationsplan är ett mål från fullmäktige. Under 
året har en del justeringar av den grafiska profilen 
antagits där bland annat mailsignaturen beslutats av 
kommunstyrelsen. Någon kommunikationsplan har 
inte antagits.

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

Vår webbplats är den viktigaste kanalen för informa-
tion till medborgare och omvärld. Vi arbetar fortlö-
pande med att uppdatera informationen och att kom-
municera så tydligt och lättillgängligt som möjligt. 

Kommunens närvaro i sociala medier är en viktig 
del i att hålla kommunens invånare informerade om 
vad som sker i kommunen. Det är också en bra kanal 
för medborgare att enkelt ställa frågor som sedan de 
sakkunniga i kommunen kan svara på. Medborgarna i 
Rättvik är aktiva med att skriva medborgarförslag till 
kommunen.

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

Vi erbjuder fler feriejobb till gymnasieungdomar under 
18 år är ett mål från fullmäktige. Kommunen har 
haft feriearbetande ungdomar inom flertalet av våra 
verksamheter.
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Kultur och fritid

Mål 
Kultur och fritid

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Antalet medlemmar i åldern 7–20 år i 
bidragsberättigade föreningar/organisationer 
ska uppgå till 2 000 stycken.

Nej Medlemsantalet i bidragsberättigade föreningar 
för åldersgruppen 7–20 år uppgår till 1 857 stycken.

Naturmuseet i kulturhuset har utvecklats. Delvis Upprustningen av naturmuseet har påbörjats 
under 2018 och beräknas vara klar 2019.

Jarlområdet är färdigställt för att möjliggöra 
för en utökad vintersäsong.

Delvis Under hösten 2018 har området kompletterats med 
ytterligare en snökanon men ytterligare 
utvecklingsarbete återstår.

Antalet medlemmar i åldern 7–20 år i bidragsberät-
tigade föreningar/organisationer ska uppgå till 2 000 
stycken är ett mål från fullmäktige. Målet är ej upp-
fyllt. Medlemsantalet i bidragsberättigade föreningar 
för åldersgruppen 7–20 år uppgår till 1 857 stycken.

Naturmuséet i kulturhuset har utvecklats är ett mål 
från fullmäktige. Upprustningen av museet har tagit 
ny fart under 2018 och beräknas vara klar 2019.

Jarlområdet är färdigställt för att möjliggöra för en 
utökad vintersäsong är ett mål från fullmäktige. Ett 
flertal åtgärder är gjorda bl.a. ny LED-belysning.  
Under hösten 2018 har området kompletterats med 
ytterligare en snökanon, vilket bidrog till att en åkbar 
konstsnöslinga kunde öppnas den 25 november. I 
samverkan med IK Jarl fortsätter utvecklingsarbetet 
med snökanonsystem med bl a extern finansiering.

Miljö och hållbarhet

Mål 
Miljö

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Vi har ökat andelen miljömärkta produkter i 
våra verksamheter.

Ja Vi har ökat andelen miljömärkta produkter i köken 
(både livsmedel och rengöringsmedel med mera).

Vi har antagit en reviderad miljöpolicy. Nej En reviderad miljöpolicy är ej antagen.

Antalet ekologiska livsmedel i våra kök har ökat. Ja Andelen ekologiska livsmedel är ca 33 %.

Andelen biologiska städmaterial har ökat. Ja Städenheten har en förbrukning på 85–90 % 
biologiska rengöringsmedel.

Vi har minskat användningen av fossila 
bränslen med 20 %.

Ja Gymnasiets naturbruksdel använder numera HVO- 
bränsle till alla sina entreprenad- och jordbruksmaskiner.

Vi har ökat andelen miljömärkta produkter i våra 
verksamheter är ett mål från fullmäktige. Fortsatt 
utveckling av ”Återtaget” pågår ständigt i samverkan 
med kostenheten, gymnasiet, skoljordbruket och 
Siljan Chark. Bedömningen är att andelen ”miljö- 
märkta” livsmedel har  ökat under året. 

Att andelen ekologiska livsmedel i de kommunala 
köken ökas är ett mål från kommunfullmäktige. Under 
året har andelen ekologiska livsmedel ökat till 33 
procent.

Andelen biologiska städmaterial har ökat är ett mål 
från fullmäktige. Städenheten har en förbrukning 
på ca 85–90 % av biologiska rengöringsmedel och 

resterande del är framförallt när det utförs periodiska 
insatser av golvvård.

Vi har minskat användningen av fossila bränslen med 
20 % är ett mål från fullmäktige. Gymnasiets natur-
bruksdel har under året börjat använda HVO-bränsle 
i alla sin entreprenad- och jordbruksmaskiner vilket 
gjort att förbrukningen av fossila bränslen minskat 
med ca 20 %.
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Attraktiv arbetsgivare

Mål 
Attraktiv arbetsgivare

Är målet 
uppfyllt?

Kommentar

Vi har en strategi för den framtida 
personalförsörjningen på samtliga förvaltningar.

Delvis En del är gjort men det återstår många delar.

Vi har minskad sjukfrånvaro i kommunen 
med minst 0,5 %.

Nej Sjukfrånvaron har ökat under 2018.

Vi har ett aktivt arbete mot kränkande behandling 
och mobbning på våra arbetsplatser.

Ja Arbete sker inom ramen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Nya riktlinjer antagna under året.

En modell för valfri sysselsättningsgrad är framtagen. Delvis En modell för att kunna arbeta 60-80-100 % 
är framtagen.

Vi säkerställer kompetensförsörjningen genom att 
skapa fler ”enkla jobb”.

Delvis Kommunen har varit aktiv med att rekrytera 
”extratjänster”.

Vi har en strategi för den framtida personalförsörj-
ningen på samtliga förvaltningar är ett mål från 
fullmäktige. Vi har påbörjat att arbeta med löneni-
våerna och skapa konkurrenskraftiga löner med de 
kommuner som vi anser vara de som mest utsätter oss 
för konkurrens. HR-supporten som är ett rekryterings-
verktyg är installerat och utbildning genomförd så 
att det kan användas på alla förvaltningar. Mallar för 
annonsering finns framtagna.

Vi har minskad sjukfrånvaro i kommunen med minst 
0,5 % är ett mål från fullmäktige. Ohälsotalet ökade 
med 1,30 procentenheter, vilket innebär ett underskott 
på 1,8 mot det uppsatta målet. En analys av frånvaron 
och orsaken till den är inledd.

Vi har ett aktivt arbete mot kränkande behandling 
och mobbning på våra arbetsplatser är ett mål från 
fullmäktige. Inom ramen för det systematiska arbets-
miljöarbetet (SAM) ska arbetsgivaren tillsammans 
med arbetstagare, skyddsombud uppmärksamma och 
ta hänsyn till både psykologiska och sociala förhållan-
den och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär. Persona-
lenheten har tagit fram nya riktlinjer för hur motverka 
kränkande särbehandling och trakasserier på arbets-
platsen och förslaget har antagits under hösten 2018.

En modell för valfri sysselsättningsgrad är framtagen 
är ett mål från fullmäktige: Hösten 2018 lämnades 
erbjudande om ökade sysselsättningsgrader utifrån 
önskemål till befintliga medarbetare inom Kommu-
nals avtalsområde. Föreslagen struktur där följande 
sysselsättningsgrader är valbara: 60 % - 80 % - 100%. 
När nya schemaperioder har arbetats fram kommer 
möjlighet att finnas att erbjuda sysselsättningsgrader 
enligt 60-80-100-modellen, där behov finns.

Under 2018 undersöktes förutsättningar att bredda 
projektet till att omfatta hela kommunen genom 
förankring och utredning av önskemål och förutsätt-
ningar för rätt till heltid även inom dessa verksamhe-
ter.  Alla anställda har redan, med stöd av lagen om 
anställningsskydd, rätt att framföra önskemål om ökad 

sysselsättningsgrad. Den chef som mottar önskemål 
om ökad sysselsättningsgrad ska tillställa Beman-
ningsenheten önskemålet för att kunna erbjuda ökad 
sysselsättning kommunövergripande.

Vi säkerställer kompetensförsörjningen genom att 
skapa fler ”enkla jobb” är ett mål från fullmäktige.  
Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med perso-
nalenheten arbetat aktivt med att tydliggöra möjlighe-
ten att utnyttja extratjänster via Arbetsförmedlingen.
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Personalekonomiskt bokslut
Rättviks kommuns personalekonomiska bokslut ger 
en bild av organisationen och nuläget avseende vår 
personal. Nulägesbilden är ett viktigt underlag för att 
sätta upp riktning och mål för framtiden. Redovis-
ningen är sammanställd av personalenheten.

Personalstruktur
Anställningsform
I Rättviks kommun jobbar anställda under ett antal 
olika kollektivavtal. De flesta omfattas av Allmänna 
bestämmelser (AB). Andra avtal är avtalet för deltids-
brandmän (RiB) och bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA).

Den 31 december 2018 hade 1 017 personer tillsvi-
dareanställning i Rättviks kommun. Det motsvarade 
881,3 helårsarbetare (ÅA). Antalet visstidsanställda 
(månadsavlönade) var 159 personer. Av de anställda 
återfinns 45,6 % inom socialförvaltningen och 37,7 % 
inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Anställningar per 31 december

2017 2018

Tillsvidareanställda 1 013 1 017
motsvarande årsarbetare 910,0 881,3
Visstidsanställda, månadsavlönade 156 159
motsvarande årsarbetare 123,6 156,5

Antal årsarbetare per förvaltning exklusive timavlönade per 31 december

2017 2018

Barn- och utbildningsförvaltning 406,2 406,4
Socialförvaltning 457,2 456,0
Samhällsutvecklingsförvaltning 34,1 38,4
Stab- och serviceförvaltning 136,0 137,0

Hela kommunen 1 033,5 1 037,0

Åldersstruktur
Tabellen visar åldersfördelningen bland tillsvidareanställd personal. Medelåldern 2018 var 47,1 år.

Åldersstruktur 2017 2018

-29 år 74 87
30–39 år 175 150
40–49 år 288 275
50–59 år 326 327
60–99 år 146 144

Medelålder 47,2 47,1

Under 2018 är det totalt 150 av medarbetarna, d.v.s.    
15 %, som uppnår 61 års ålder eller mer. Enligt gäl-
lande regler har den anställde avgångsskyldighet vid 
67 års ålder. Samtidigt kan medarbetaren avgå med 

pension tidigast från och med 61 års ålder. Det inne-
bär att tidpunkten för pensionsavgång är någonstans 
mellan 61 och 67 års ålder.
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Sysselsättningsgrad
I tabellen nedan visas den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga månadsavlönade, fördelat på 
förvaltning och kön. Total genomsnittlig sysselsättningsgrad har minskat från 88,4 % år 2017 till 88,3 % 2018. 
Av dessa är 55,2 % heltidsanställda och 44,8% deltidsanställda. 34,4 % av de månadsavlönade har en sysselsätt-
ningsgrad om 70–99 %.

Sysselsättningsgrad per 2018-12-31
Kvinnor Män Totalt

Samtliga månadsavlönade 87,4 91,6 88,3

Barn- och utbildningsförvaltning 91,4 93,8 89,4

Socialförvaltning 84,2 88,0 84,8

Samhällsutvecklingsförvaltning 84,2 89,4 89,5

Stab- & serviceförvaltning 87,4 99,2 89,5

Könsfördelning
Av de 1 017 tillsvidareanställda 2018 var 821 kvinnor (80,7 %) och 196 män (19,3 %).

Personalkostnader
Årslönesumma
Årslönesumman för 2018 uppgick till cirka 377 mnkr. 
Detta avser total kontant utbetald bruttolön och inklu-
derar således inte arbetsgivaravgifter. För 2018 var 
den sammanlagda lönekostnaden inklusive arbetsgi-
varavgiften ca 501 mnkr.

Timlönekostnader
Kommunens kostnader för timlön uppgick 2018 till 
ca 25,8 mnkr. Den arbetsinsats timavlönad personal 
utfört motsvarar 87,9 årsarbetare.

Timavlönad personal (årsarbetare) 
2016 2017 2018

Barn- och utbildningsförvaltning 26,3 26,0 23,0

Socialförvaltning 46,7 56,0 56,1

Samhällsutvecklingsförvaltning 2,2 2,3 2,5

Stab- & serviceförvaltning 6,3 6,3 6,3

Hela kommunen 81,5 90,6 87,9

Löneutveckling
Jämfört med 2017 har medellönen för tillsvidare- 
anställda ökat med 764 kronor från 28 070 till 28 834 
kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,7 %. 

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

Medellön 2018  
Kvinnor Män Totalt

Barn- och utbildningsförvaltning 31 272 32 641 31 604

Socialförvaltning 26 874 24 485 26 505

Samhällsutvecklingsförvaltning 30 270 34 839 32 289

Stab- & serviceförvaltning 26 475 34 786 27 996

Hela kommunen 28 483 30 225 28 834
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Sjuklönekostnad
Enligt lagen om sjuklön, SjLL, betalar arbetsgivaren sjuklön motsvarande 80 % av lönen för dag 2–14 i sjuk-
perioden. Från dag 15 får den anställde sjuklön enligt kollektivavtal. Den totala kostnaden för sjuklön 2018 
uppgick till 7,8 mnkr (7,1) vilket motsvarar ca 1,94 (1,8 %) av årslönesumman.

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
I nedanstående tabeller redovisas den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstid. (Föregående år inom parentes)

Åldersindelat 
Kvinnor Män Totalt

0–29 9,7 (6,2) 5,9 (2,7) 8,5 (5,2)

30–49 8,3 (7,5) 4,3 (3,6) 7,5 (6,7)

50–65 8,2 (6,6) 5,4 (5,8) 7,7 (6,4)

66–99 3,7 (2,8) 3,0 (1,5) 3,5 (2,5)

Hela kommunen 8,3 (6,8) 5,0 (4,3) 7,6 (6,28)

Förvaltningsfördelat 
Kvinnor Män Totalt

Barn- och utbildningsförvaltning 7,4 (6,5) 2,5 (2,6) 6,2 (5,5)

Socialförvaltning 9,7 (8,3) 8,6 (8,1) 9,5 (8,3)

Samhällsutvecklingsförvaltning 4,7 (5,1) 4,8 (5,1) 4,7 (5,1)

Stab- & serviceförvaltning 7,2 (6,5) 4,1 (2,6) 6,6 (5,7)

Hela kommunen 8,3 (6,8) 5,0 (4,3) 7,6 (6,3)

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
I nedanstående tabell redovisas hur stor andel av sjukfrånvaron som utgör längre sjukskrivningar 
(överstigande 59 dagar). (Föregående år inom parentes)

Sjukfrånvaro > 59 dagar, andel av total sjukfrånvaro
Kvinnor Män Totalt

Barn- och utbildningsförvaltning 59,6 (57,7) 26,1 (46,0) 56,4 (56,3)

Socialförvaltning 46,5 (43,3) 54,9 (60,7) 47,8 (46,1)

Samhällsutvecklingsförvaltning 60,6 (68,9) 68,1 (82,5) 63,9 (74,6)

Stab- & serviceförvaltning 65,5 (31,9) 47,3 (00,0) 63,2 (47,1)

Hela kommunen 52,7 (49,0) 47,8 (54,0) 52,0 (49,8)

Sjukfrånvaro över tid
Diagrammet nedan visar hur sjukfrånvaron har sett ut 
sedan 2013 samt hur stor andel av sjukfrånvaron som 
är sjukperioder på mer är 59 dagar. Ökningen mellan 
2017 och 2018 (1,32 procentenheter) motsvarar drygt 
23 000 arbetstimmar. Omräknat i heltider motsvarar 
det 12 heltider.

Sjukfrånvaro över tid

Sjukfrånvaro %

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer %
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Investeringsredovisning
För 2018 beslutade kommunfullmäktige om en inve- 
steringsbudget på 18,5 mnkr (15,5 mnkr). Budgeten är 
uppdelad på inventarier 11,0 mnkr (7,0 mnkr), infra-
struktur 6,0 mnkr (6,0 mnkr), investeringar i byggnader 
0,5 mnkr (0,5 mnkr) samt investeringar i mark och 
anläggningar 1,0 mnkr (2,0 mnkr).

Totalt har investeringar genomförts till en nettoutgift 
om totalt 17,2 mnkr under 2018.

I tabellen nedan visas årets investeringar per förvalt-
ning.

Investeringsredovisning 2018 (tkr)

FÖRVALTNING

Budget 2018 Utfall 2018

Stab- & serviceförvaltningen 4 700 4 394

Samhällsutvecklingsförvaltningen 7 800 7 639

Barn- och utbildningsförvaltningen 4 800 4 661

Socialförvaltningen 800 507

Finansutskottet 400 0

Summa investeringar 18 500 17 201

Stab & serviceförvaltningen har en total budget på 
4,7 mnkr. Totala investeringar uppgår till 4,4 mnkr. 

Räddningstjänsten har en budget på 2,0 mnkr, varav 
1,9 mnkr är förbrukat. Inköpt under året dykbil.

Kanslienheten har en budget på 0,2 mnkr och 0,1 har 
använts till att utveckla kommunens webb. 

It-enheten har en budget på 2,2 mnkr och årets inves-
teringar uppgick till 2,4mnkr med följande fördelning: 
IT-struktur 2,1 mnkr, utveckling E-tjänster 0,3.

Samhällsutvecklingsförvaltningen har för 2018 haft 
en investeringsram på 7,8 mnkr fördelat på 6 mnkr 
för infrastruktur, 1,0 mnkr för mark och anläggningar, 
0,5 mnkr för byggnader och 0,3 mnkr för inventarier. 
Totalt investerade förvaltningen 7,6 mnkr.

De största infrastrukturinvesteringarna gjordes i utbyte 
av vägbelysning. Årsbudgeten var 2 mnkr. Under året 
fick förvaltningen godkänt av finansutskottet att göra 
ytterligare belysningsutbyten för att detta skulle kunna 
samordnas med el- och fibergrävningar i byarna. Totalt 
investerades 3,5 mnkr på ny belysning. 

Längs Linjevägen i Furudal har förstärkning av väg-
kanter och toppbeläggning genomförts. GC-vägar och 
vägbeläggningar i övrigt har utförts som planerat. 

Investeringar i mark och anläggningar har totalt upp-
gått till totalt 1,0 mnkr mot budgeterat 1,0 mnkr vilket 
fördelas på 0,8 mnkr för markinköp och 0,2 mnkr 
för inköp av snökanon till Jarlområdet. I kulturhuset 
slutfördes bytet till den nya lånedisken.

Ett antal mindre investeringar har inte utförts. Annikas 
gata där pengar fanns avsatta för projektering har 
inget arbete ännu gjorts. Likaså har Ingels skola fått 
vänta, där åtgärden handlar om att bygga en enklare 
väg vid skolan. Även mindre investeringar i Lång-
bryggan, dammar, broar, ridhuset och skyddsåtgärder 
vid Enån har fått anstå. Enåbron har dock besiktigats 
och slyröjning genomförts längs Enån.

Barn- och utbildningsförvaltningen har 4,8 mnkr 
budgeterat för investeringar. Totalt har förvaltningen 
investerat för 4,7 mnkr. 3,0 mnkr har använts för 
inköp av fordon och maskiner. Gymnasieskolan har 
investerat 0,3 mnkr till inredning till djurhuset och 
skyltning skolområde 0,3 mnkr och uppgradering av 
larmsystem 0,2 mnkr.

Till Grundskolan har man gjort inköp av klassrums-
möbler 0,3 mnkr och kapprumsinredning 0,1 samt en 
centralsug till slöjdsal.  

Socialförvaltningen har totalt 0,8 mnkr budgeterat 
för investeringar och investeringsprojekt. Totalt har 
det under 2018 investerats för 0,5 mnkr. Parcyklar till 
äldreboende har köpt in för 0,1 mnkr och i välfärds-
teknologi har det investerats 0,2 mnkr och inventarier 
till SÄBO köpts in för 0,1 mnkr.   

Finansutskottet har 0,4 mnkr till förfogande i inves-
teringsbudgeten. Inga medel har använts.
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Driftsredovisning

Driftredovisning 2018 (mnkr)
NÄMND/ 
FÖRVALTNING INTÄKTER KOSTNADER NETTOKOSTNAD

Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse

Socialförvaltningen 88,1 85,7 -2,4 376,1 381,8 -5,7 -288,0 -296,1 -8,1

Barn- och utbildnings- 
förvaltningen

92,3 101,1 8,8 328,0 339,5 -11.5 -235,7 -238,4 -2,7

Stab & service- 
förvaltningen

65,0 71,6 6,6 105,5 117,0 -11,5 -40,5 -45,4 -4,9

Samhällsutvecklings- 
förvaltningen

6,3 6,5 0,2 69,1 71,3 -2,2 -62,8 -64,8 -2,0

Kommunstyrelsen 0,2 0,3 0,1 9,2 9,0 0,2 -9,0 -8,7 0,3

Miljö- och 
byggnadsnämnden

0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 -0,2 -0,1 0,1

Valnämnden 0,2 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 -0,3 -0,3 0,0

Revisorer 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,1 -0,7 -0,6 0,1

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

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 1,2 1,1 0,1 -1,2 -1,1 0,1

SUMMA 252,8 265,4 12,6 892,6 922,3 -29,7 -639,8 -656,9 -17,1

Finansförvaltningen 811,6 814,7 3,1 167,9 170,0 -2,1 643,7 644,7 1,0

TOTAL SUMMA 1 064,4 1 080,1 15,7 1 060,5 1 092,3 -31,8 3,9 -12,2 -16,1
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Verksamhetsberättelser 
förvaltningar och bolag

Socialförvaltningen
Förvaltningen ansvarar för vård och omsorg av äldre 
och personer med funktionsnedsättning samt stöd, 
rådgivning och övriga insatser enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Förvaltningen utför även de arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder som åligger kommunen samt mottagande och 
bosättning av nyanlända. Huvuddelen av verksam-
heten bedrivs och bemannas dygnet runt - året om. 

Vad hände 2018?
Rättviks kommun utsågs till ”Årets e-hälsokommun”. 
En utmärkelse som till stor del bygger på den stra-
tegiska satsning på digitalisering som startades upp 
inom förvaltningens LSS-verksamhet i samverkan 
med flera aktörer. Arbetet har fortsatt att utvecklats 
bland annat genom ett projekt i syfte att bygga Sve-
riges första plattform för digital genomförandeplan i 
samarbete med Begripsam. Med stöd av statsmedel 
har en projektledare kunnat arbeta med den digitala 
utvecklingen och en utvecklingsledare har anställts. 

Inom beroendevården finns en digital, medicinteknisk 
produkt bestående av en applikation riktad till den 
enskilde personen i behov av stöd och inom ekono-
miskt bistånd arbetas vidare med välfärdsteknik för 
att kunna komma igång med flera e-tjänster. Digital 
taligenkänning har även initierats i syfte att införas 
inom IFO. Inom ordinärt boende har alla områdena 
infört mobil hemtjänst och elektroniskt nyckelsystem. 
Teknikcoacher, som skall stödja enskilda inom områ-
det, finns inom alla våra verksamheter. 

Under hösten var aktiviteten stor runt valet med 
”valfika”, dit lokalpolitiker inbjöds av nyfikna och 
kunskapstörstiga omsorgstagare inom LSS.

Ett årshjul med återkommande temautbildningar för 
kommunens vårdpersonal sjösattes, en viktig del i en 
lärande organisation som fallit väl ut. Fortsatt satsning 
har skett på utbildning inom våld i nära relationer med 
stöd av medel från Socialstyrelsen. 

En överenskommelse om vidareutbildning för sjuk-
sköterskor som en motsvarighet till AST (akademisk 
specialisttjänstgöring) har arbetats fram och är en del i 
att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Flera administratörer inom det nationella arbets-
verktyget FUNCA har utbildats. Det ska bland annat 
hjälpa personalen att förstå och hantera utmanande 
beteenden hos personer med funktionsnedsättning och 
tillsammans analysera varför vissa symtom uppkom-

mer samt hur man på bästa sätt ger den enskilde rätt 
stöd.

Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården 
(SUS) ställer krav på snabbare bedömning av behov 
och att snabbt få till stånd insatser för personer som 
ska skrivas ut från slutenvården. Lagstiftningen kräver 
samverkan med ökat fokus på den enskilde vilket 
har utvecklat närmare samarbete med framförallt 
primärvården. En väl fungerande informationsöverfö-
ring krävs för att detta ska fungera optimalt samt att 
överenskommelsen om hemsjukvård hålls aktuell för 
alla parter.

Vid ingången av 2018 hade vi samma antal boende-
platser inom särskilt boende (SÄBO) som 2017. Under 
årets senare halva har det skett en minskning med 
fem korttidsplatser samt ca tio särskilt boendeplatser. 
Detta samtidigt som arbetssättet ”Trygg hemgång” 
implementerats och beräknas starta upp i början 
av 2019. Arbetet är ett sätt i att möta framtiden där 
förebyggande och trygga insatser i ordinärt boende är 
fokus.

Under 2018 var en ackrediterad utförare av hemtjänst 
inom Lagen om valfrihet (LOV) aktiv fram till som-
maren, företaget valde då att säga upp sitt avtal med 
kommunen. Det medförde att omsorgstagarna över-
gick till kommunen hemtjänst, ett arbete som pågick 
under hösten. I december 2018 beslutade fullmäktige 
att avsluta LOV.

Många insatser inom hemtjänsten kräver dubbelbe-
manning och ett flertal brukare bor i kommunens 
ytterområden, vilket genererar långa bilresor och 
omfattande personalresurser. Arbete med justering av 
hemtjänstområdena har pågått under hela året, i syfte 
att skapa en jämnare arbetsfördelning. 

Inom rekrytering av personal och sommarbemanning 
har strukturen utvecklats ytterligare tillsammans med 
bemanningsenheten. 2018 utgick för första gången 
en bonus för vikarier inom vård- och omsorg som 
arbetade samtliga åtta semesterveckor i syfte att öka 
kontinuiteten och vikarietätheten. Detta slog väl ut 
och den samlade upplevelsen var att sommaren blev 
bättre än på länge. Samtliga enheter har haft kompe-
tens och förmåga att hantera den längsta värmeböljan 
i nutid.

Vi har lyckats nå en större andel av aktiviteter för bo-
ende inom SÄBO. En stor framgångsfaktor har varit 
den nya måltidsordningen som under året utökats till 
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ytterligare ett SÄBO. Utifrån det arbetet kan tilläggas 
att vi fått en nominering för årets boendechef i White 
guide senior samt att personalgruppen på Backåkern 
utsågs till årets medarbetare i kommunen. I arbetet 
med fokus på aktiviteter och förebyggande hälsoper-
spektiv har inköpet av fem Side-by-side parcyklar 
varit ett stort lyft för såväl omsorgstagare, närstående 
som personal. 

Samtliga SÄBO´n har arbetat med implementering och 
utveckling av strukturschema, genomförandeplaner, 
medarbetarskapet och fortsättning på de framtagna 
värdegrundsorden. Under året har vi lyckats nå målet 
om ca 30 underställda per chef inom fler enheter.

Ändrade förutsättningar för integration har krävt 
många förändringar även under detta år. Tidigt lades 
HVB Närheten ner och i samband med detta så flytta-
de stödboende och vuxenmottagande av nyanlända in 
i andra lokaler. I början på året var 14 ungdomar 
inskrivna på stödboendet och vid årets slut 11. 
Sammanlagt hade vi också anvisats 21 nyanlända till 
kommunen varav drygt hälften var kvotflyktingar från 
tredje land. 

Under året minskade antalet anvisade från Arbetsför-
medlingen (Af) till arbetsmarknadsenheten (AME). 
Konsekvensen av minskat antal deltagare gjorde att 
det arbetades fram en ny organisation inom enheten. 
En ökning av deltagare från IFO påvisades dock under 
senare delen av året. Daglig verksamhet (LSS) utöka-
des med en buss vilket gjorde att grupperna blev mera 
flexibla och kunde utföra uppdrag, en del av arbetet 
utfördes inom AME´s verksamhet, för att stegvis kun-
na öka möjligheten för målgruppen till arbete inom 
den öppna arbetsmarknaden.

En grupp för intern samverkan mellan IFO/AME/
Integration sattes samman i syfte att öka möjligheter-
na för fler personer att nå målet till egen försörjning. 
Samverkansdokumentet DUA (delegationen för unga 
och nyanlända till arbete) reviderades, där ingår bland 
annat arbetet med Kommunens Aktivitets Ansvar 
(KAA). Arbetet med styrgruppen för Coachingteamet 
inom Nedansiljans samordningsförbund fortsatte och 
en ny struktur jobbades fram. Teamet flyttade i början 
av december till lokaler i Rättvik.

En samordnare för tidiga och samordnade insatser (TSI) 
gällande barn har anställts med medel från Social-
styrelsen för att stärka samverkan mellan skola och 
socialtjänst och på så vis stärka barns psykiska och 
fysiska hälsa. IFO kommer att delta i ett forsknings-
projekt gällande den metod som används runt familjer 
med missbruksproblematik ”Jag och min familj”. 
Arbetssättet ska undersökas för att finna evidens för 
denna metod. 

Flera riktlinjer har reviderats under året bland annat 
för handläggning av barn- och familjeärenden, eko-
nomiskt bistånd och missbruk. Nya riktlinjer gällande 
våld och egenkontroll gällande barn placerade i famil-
jehem har upprättats.

Inom enheterna som arbetar med uppdragstagare (ex. 
stödfamilj, familjehem, kontaktpersoner) har ett sam-
arbete mellan LSS och IFO påbörjats för att uppdatera 
rutiner och kvalitetssäkra bland annat utrednings- och 
uppföljningsförfaranden. 

Räckte pengarna?
Socialförvaltningen redovisar 2018 intäkter om 85,8 
mnkr och kostnader uppgående till 381,9 mnkr. 
Jämfört med 2017 innebär detta minskade intäkter 
om 27,6 mnkr (-24,4 %) och lägre kostnader om 15,8 
mnkr   (-4,0 %). 

Förvaltningens nettokostnader uppgick 2018 till 296,1 
mnkr. Jämfört med 2017 har nettokostnaden ökat med 
11,8 mnkr, Detta motsvarar en procentuell ökning om 
4,1 %. I förhållande till budget redovisas en negativ 
avvikelse om 8,1 mnkr eller -2,8 %.

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

Verksamheterna inom blocket redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 2,8 mnkr, vilket huvudsakligen 
beror på högre statsbidrag än budgeterat för integra-
tionsverksamheten 2,1 mnkr. Verksamheter inom 
arbetsmarknadsenheten redovisar 0,4 mnkr och verk-
samheter inom LSS 0,3 mnkr.

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

Totalt redovisar verksamheten inom blocket ett 
budgetunderskott om -3,4 mnkr. SÄBO-verksam-
heten visar en budgetavvikelse på -2,2 mnkr, daglig 
verksamhet +0,4 mnkr och Hälso- och sjukvård -1,6 
mnkr. Inom SÄBO är det demensboende som har 
störst budgetavvikelse -1,7 mnkr.

Stöd och omsorg
Blocket Stöd och omsorg innehåller huvudsakligen 
Insatser inom ordinärt boende (hemtjänst/boendestöd) 
samt övrig verksamhet enligt LSS.

Verksamheterna inom blocket redovisar en negativ 
budgetavvikelse på 10,2 mnkr vilket huvudsakligen 
beror på hemtjänst-verksamheten som redovisar ett 
budget-underskott på -9,7 mnkr, där nattpatrullen står 
för -1,8 mnkr. Jämfört med föregående år har kostna-
derna för hemtjänst ökat med 6,5 mkr. Verksamheter 
inom LSS redovisar ett underskott på 0,5 mnkr.

Hemtjänstverksamheten redovisar en volymökning på 
3 750 utförda timmar, från 86 590 timmar till 90 340 
timmar (4,3 %). Utförda timmar i egen regi har ökat 
med 6 650 timmar, 8,8 %, medan de externt utförda 
timmarna minskat med 2 900 timmar eftersom den 
externa hemtjänsten avslutade sitt uppdrag i augusti. 
Kostnader för extern hemtjänst har minskat från 4,6 
mnkr 2017 till 3,9 mnkr 2018.
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Övergripande
Socialförvaltningens budgetramar 2018 är 3,6 mnkr 
högre än redovisat resultat för 2017. Förvaltning-
ens löneökningar uppgår 6,6 mnkr. Budgetramarna 
innebär därmed ett sparkrav som inte har genomförts 
och förvaltningen redovisar istället ett budgetunder-
skott på 8,1 mnkr. Förutom ökade personalkostnader 
handlar budgetavvikelserna till största delen om ökade 
biståndsbedömda insatser och mer komplexa, perso-
nalkrävande vård- stöd- och omsorgsbehov. Svårighe-
ter med att rekrytera kompetent personal och vikarier 
i kombination av hög sjukfrånvaro gör att såväl 
övertids- som konsultkostnader har skjutit i höjd.

Personalkostnader
Personalkostnaden uppgår 2018 till 260,6 mnkr. Vilket 
innebär en kostnadsökning i förhållande till 2017 på 
6,6 mnkr (2,58%). Störst ökning är inom administra-
tion 5,0 mnkr (13,7%) och inom hemtjänsten; dagliga 
insatser 5,7 mnkr (12,58%) och nattpatrull 1,6 mnkr 
(37,1%).

För största delen av ökningen står avtalsenliga löne-
ökningar. 

Löneökningarna 2018 är lägre än löneökningarna 
2017 (8,6 mnkr, 3,6%). Anledningen är främst att 
lönekostnaderna för migration har minskat med 9,8 
mnkr och inom IFO där en del lönekostnader har 
ersatts av konsultkostnader.  

Totalt har 796 000 timmar redovisats 2018 vilket 
ligger i samma nivå som 2017 (796 600 timmar).

Vart är vi på väg?
Förvaltningen står inför stora ekonomiska utmaningar 
och behöver göra omfattande förändringar. Det är en 
stor utmaning att kunna klara alla de åtaganden och 
krav som vi ser framöver. 

Under åren har vi tydligt märkt av en ökad personal- 
omsättning samtidigt som vi ser mer svårigheter att 
rekrytera kompetent personal. Förvaltningen måste 
öka takten i att ha jämställda löner, såväl internt som 
externt. Vi behöver fortsätta att utveckla våra rekry-
teringskanaler och vår förmåga att ta hand om nya 
medarbetare.

Rättvik sticker ut vad gäller äldrekurvan och vi kom-
mer att behöva vara rustade för framtiden. Det främsta 
målet är att stärka äldres möjligheter till ett tryggt och 
självständigt liv. Ett undvikande av sjukhusvistelse 
kan vara ett sätt att förbättra livskvaliteten för äldre, 
eftersom sjukhus är en riskmiljö. Därför bör vård och 
omsorg i större utsträckning ske på ett säkert sätt i den 
enskildes egna hem. Det ska inte spela någon roll vem 
den enskilde är eller var hen bor – vården ska alltid 
vara adekvat för individen. Sedan en tid tillbaka pågår 
bland annat ett stort arbete med att skapa en mer jäm-
lik vård i Sverige. SKL har tillsammans med en rad 
andra myndigheter format en nationell, myndighets- 
och organisationsövergripande plattform för jämlik 
hälsa och vård.

Vi behöver fortsätta vässa första linjens insatser till 
barn och unga som har eller visar tecken på psykisk 
ohälsa. Olika myndigheters förmåga till samverkan är 
helt avgörande. En akademisk vidareutbildning efter 
socionomexamen kan vara en viktig byggsten för att 
nå önskvärda kvalitetshöjningar inom den sociala 
barn- och ungdomsvården. 

Enskilda behöver stärkas i att vara mer delaktiga 
och att vara aktiva i vilket stöd och hjälp de behöver. 
Förutsättningarna för att insatser ska kunna erbjudas 
tidigt, utan föregående individuell biståndsprövning 
behöver tydliggöras. Vi behöver också bli bättre på att 
sprida kunskap och kännedom om enskildas rättighe-
ter inte minst i samband med tvångsvård, och säker-
ställa att enskildas rättigheter inte kränks. 

Den digitala välfärdsteknologin utvecklas kontinu-
erligt och ny teknik har potential att öka vår kvalitet 
och effektivitet genom att introducera nya arbetssätt 
och mönstra ut de gamla. Med stöd av digitalisering 
underlättas en hel del av den verksamhet som tidigare 
var både tung och personalkrävande. Det gör också 
att personalen kan använda sin tid på ett bättre sätt – i 
mötet med enskilda individer. Mer kunskap om digita-
liseringens möjligheter och hur olika välfärdstekniska 
hjälpmedel fungerar behövs. Vi behöver framför allt 
utveckla vårt digitala medarbetarskap. 



29

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2017 2018

Äldreomsorg
Hemtjänst antal brukare 248 247
  varav extern utförare 34 -
Hemtjänst antal utförda timmar 86 590 90 340
  varav extern utförare 10 742 7 838
Särskilt boende, antal platser 131 121
Särskilt boende, antal korttidsplatser 16 11
Särskilt boende, antal demensplatser 
Uppgifter från ”Mobipen” inklusive distribution av matlådor.

45 45

Omsorg om funktionsnedsatta
Antal boende (platser) LSS 40 40
Antal externa platser SoL 2 1
Antal personer med beviljad daglig verksamhet 58 58
Antal personer med beviljad insats pers. ass. (Ej LASS ersättning) 0 1
Antal personer med boendestöd, socialpsykiatrin 56 44

Individ- och familjeomsorg
Försörjningsstöd, tkr 6 012 6 986
Antal personer/vårddygn, barn och ungdom

HVB-hem (inkl. ensamkommande barn) 44 / 6 833 25 / 3 768
Familjehem 57 / 10 604 38 / 11 517

Antal placeringar/vårddygn missbruk 13 / 2 004 5 / 410
Antal öppnade utredningar 539 488

varav barn- och ungdomsutredningar 132 124

Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2017

Bokslut

2018

Bokslut Budget Budgetavvikelse

Förvaltningsövergripande 13,2 11,5 14,1 2,6

Utveckling och stöd 46,4 47,0 49,9 2,9

Vård och omsorg 123,0 127,2 123,8 -3,4

Stöd och omsorg 101,8 110,4 100,2 -10,2

SUMMA 284,4 296,1 288,0 -8,1
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Utbildning tillhör de prioriterande verksamheterna i 
Rättviks kommun. Målsättningen är att skolorna ska 
utvecklas och att skolorna i byarna ska finnas kvar. I 
Rättviks kommun finns det inte några friskolor.

Under 2018 har 353 barn varit inskrivna i förskolan 
och 10 barn hos dagbarnvårdare.

Grundskolan har haft 1 136 elever i årskurs F-9 och 
338 elever har gått på fritidshem. På gymnasiet har 
432 elever gått.

Vad hände 2018
Införandet av den nya lärplattformen Unikum har 
genomsyrat alla våra verksamheter under året.

Det har använts mycket kompetensutvecklingstid och 
reflektionstid för att implementera plattformen och 
dess funktioner.

Arbetet med dataskyddslagen (GDPR) har också varit 
en av huvudfrågorna inom verksamheterna.

Ett av de teman som genomsyrat förskolans verksam-
het under året har varit TRAS (tidig registrering av 
språkutveckling).

Alla förskolor har under året ingått i ”Bemanningsen-
heten” vid rekryteringen av vikarier. I år har det varit 
svårigheter att få tag i vikarier i den utsträckning som 
det varit behov av.

Det ökade barnantalet har lett till att vi har skapat 
ytterligare en avdelning på Nallegården i Ingels.

De centrala förskolorna har fortsatt sitt uppdrag som 
övningsförskolor till studenter från Högskolan Dalarna.

Grundskolorna har också fortsatt sitt arbete som 
övningsskolor under året.

Elever med särskilda behov har ökat ytterligare under 
året. Det ger ett ökat behov av lärare/resurser för att 
hjälpa dessa elever.

I år har problematiken med kompetensförsörjning 
ökat markant. Vi har svårt att få utbildad personal till 
våra utlysta tjänster.

Räckte pengarna?
Barn- och utbildningsförvaltningens nettokostnad upp- 
går till 238,3 mnkr för 2018 och redovisar ett under-
skott på -2,6 mnkr motsvarande -1,1% av budgetramen. 
Nettokostnaden ökade från 2017 med 1,2 mnkr.

Förvaltningens intäkter uppgår till 101,1 mnkr och 
är 8,8 mnkr mer än budgeterat. Intäkterna ökade från 
2017 med 8,3 mnkr. Ökningen består delvis av högre 
interkommunala intäkter men också ökade statsbidrag 
bl.a. från Skolverket medan intäkterna från Migra-
tionsverket har minskat.

Förvaltningens kostnad för personal 2018 uppgår 

till 212,5 mnkr vilket är 6,3 mnkr mer än budget, 
motsvarande  3 % av budgeterade personalkostnader. 
Underskottet för personalkostnader finns till största 
delen inom grundskolan och beror främst på ett ökat 
antal elever i behov av särskilt stöd. En stor del av de 
ökade kostnaderna täcks av statsbidrag. Lönekostna-
den ökade från 2017 med 4,8 mnkr.

Förskola och pedagogisk omsorg redovisar ett över-
skott mot budget på 0,2 mnkr. 

Grund- och grundsärskolans verksamheter redovisar ett 
underskott mot budget på -2,7 mnkr främst beroende 
på ökade kostnader för elever som går i annan skola. 
Nettokostnaden har ökat mellan åren med 2,8 mnkr.

Musikskolans redovisar ett underskott mot budget 
med -0,3 mnkr på grund av ökade personalkostnader.

Gymnasieskolan redovisar ett underskott mot budget på 
-4,7 mnkr. Underskottet består av personalkostnader
på  0,6 mnkr och högre verksamhetskostnader på  4,3
mnkr. Från 2017 ökade nettokostnaderna med 3,8 mnkr
varav kostnaden för personal ökade med 2,1 mnkr.

Gymnasieskolans netto av interkommunala intäkter 
och kostnader uppgår till 32,8 mnkr, vilket är 4,7 mnkr 
högre än budget. Jämfört med 2017 ökade nettot med 
6,5 mnkr. 

Vuxenutbildningens nettokostnad är densamma som 
budget och uppgår till 2,6 mnkr.

Vart är vi på väg?
En viktig fråga att ta på allvar är att säkra behörigheten 
hos lärarna/förskollärare på våra skolor/förskolor. 
Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för oss 
för att kunna upprätthålla och utveckla den höga kva-
lité vi har på våra verksamheter.

Förskolan får en ny/reviderad läroplan (Lpfö18) den 
1 juli 2019. Implementeringen av den kommer att 
prioriteras.

En ny förskola i Söderås kommer att öppnas. I sam-
band med det minskar antalet avdelningar på Dal Jerk.

Det finns en stor efterfrågan från både stat och internt 
på ökad digitalisering, både i form av kompetensut-
veckling och teknik. 

Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete fördjupas 
och förankras så att alla nivåer är med i utvärderingar 
och framtagande av utvecklingsområden. Ett systema-
tiskt kvalitetsarbete ska genomsyra alla verksamhets-
områden.

Att säkerställa att arbetet med extra anpassningar och 
särskilt stöd fungerar fullt ut på alla enheter. Stöd till 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
är en viktig utvecklingsfråga framförallt bland de 
yngre åldrarna.
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En Grundskoleutredning kommer att genomföras.

Fler satsningar för att öka antalet elever på gymnasiet 
kommer att genomföras.

Det kommer att genomföras en satsning på Likvärdig 
skola i vår kommun utifrån de statsbidrag vi får.  
Även en satsning på Språkutvecklande arbetssätt 
planeras.

Förvaltningens nästa utmaning är likvärdighet. Att 
försöka få alla verksamheter att ha en bas som är 
lika i hela kommunen, men med verksamhetsvaria-

tioner och anpassat till de lokala förutsättningarna. 
Huvudspåret är att integrera digitaliseringstanken i 
alla moment. Till det kommer även innehållet i vårt 
uppdrag inom utbildning, att tolka styrdokument och 
vad de betyder på enheten, för verksamheten och för 
förvalnigen och i slutändan för kommunens barn och 
unga. Samt att utveckla det ekonomiska arbetet så att 
det blir likvärdigt utifrån varje enskild verksamhets 
förutsättningar och en kvalitetssäkring för våra bud-
getuppföljningar. 

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2017 2018

Nettokostnad/elev (kr) exkl. ledning och administration

Förskola 115 613 119 952
Pedagogisk omsorg 62 425 95 600
Fritidshem 26 857 27 983
Grundskola, inkl förskoleklass 82 676 93 397
Grundsärskola 298 235 358 148
Gymnasieskola inklusive naturbruksprogrammet 121 510 111 521

Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2017

Bokslut

2018

Bokslut Budget Budgetavvikelse

Förvaltningsledning 23,7 4,9 5,0 0,1

Förskolan 43,7 46,3 46,6 0,3

Grundskolan inklusive särskola 113,0 125,1 122,4 -2,7

Musikskolan 4,0 4,4 4,1 -0,3

Gymnasieskolan 78,3 87,8 83,1 -4,7

Gymnasieskolan IKE -26,3 -32,8 -28,1 4,7

Vuxenutbildning 0,8 2,6 2,6 0,0

SUMMA 237,2 238,3 235,7 -2,6
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Stab och serviceförvaltningen
Vad hände 2018?

Kanslienheten
Kommunfullmäktiges sammanträden under året har 
sänts via egen webb med möjlighet att lyssna i efter-
hand. Avtal om e-arkivslösning har gjorts gemensamt 
med övriga dalakommuner. Enheten har medverkat 
med kommuntält under Rättviks vår- och höstmark-
nad. Enheten har administrerat genomförandet av de 
allmänna valen 2018.

Nytt intranät har lanserats under året.

Antalet ärenden i diariet var vid årsskiftet  1 054 
stycken. Under året har 88 sammanträden hållits vil-
ket resulterat i beslut i 979 paragrafer. Kommunfull-
mäktige/kommunstyrelsen har behandlat 23 medbor-
garförslag och 3 motioner.

Personalenheten
Heltidsprojektet
Under 2018 har arbetsgivar- och arbetstagarparterna 
arbetat i projektform för att kunna erbjuda heltidsan-
ställningar i enlighet med SKL:s heltidsnorm. Arbetet 
har hittills lett till en ökning av heltidssysselsatta med 
3,3 %. 

Administrativt verktyg för rekrytering, HR-supporten
Vi har under året arbetat i vårt nya webbaserade 
rekryteringssystem med gott resultat. Nästan 60 olika 
rekryteringar inom hela kommunen har hanterats via 
HR-supporten.

Kompetensförsörjning
Vi har ingått ett avtal med Högskolan Dalarna för 
”Partnersamverkan för forskningsbaserad utveckling 
av det offentliga ledarskapet i Dalarna.

Bemanningsenheten
Under året har enheten börjat rekrytera vikarier till 
grundskolan.

Gemensamma rekryteringsmöten med socialförvalt-
ningen har pågått under hela 2018. Projektgrupp 
heltid har pågått under hela 2018. 

Ekonomienheten
Från och med januari 2018 var det nya prognosverk-
tyget installerat och klart. Under januari och februari 
hölls utbildningar för alla chefer. I den pressade 
ekonomiska situation som kommunen befinner sig är 
det ett prioriterat område arbeta vidare med chefernas 
verktyg för uppföljning och analys.

Inköpsstrategin för 2018 har haft fokus på hållbarhets-
frågorna med bl.a. nytecknade avtal för Svanenmärkta 
kaffeservicetjänster och lekmaterial kravställda enligt 
Giftfri Förskola som resultat.

IT-enheten
IT-enheten har tillsammans med verksamheterna 
”landat” en hel del stora projekt. Operatörsbyte för 
hela telefoniplattformen. Office 365 ihop med det nya 
intranätet.

Ett påbörjat arbete är den digitaliseringsgrupp som är 
startad. Syftet med gruppen är att binda ihop förvalt-
ningarna och riva hindrande staket.

Kostenheten
Vidare utvecklat arbetet med återtag av råvaror från 
gymnasiet. Utbildning och användandet av mil-
jömärkta städ produkter har påbörjats på vissa kök 
och det arbetet fortsätter under 2019. Projektet med 
ändrade mattider är numera permanent på Backåkern 
och Orestrand. Ett matsvinnsprojekt har påbörjats 
tillsammans med övriga dalakommuner enligt 
Avfallsplanen. Kommunen har nominerats i White 
Guide Senior för Bästa boendechef, Linda Sjödén på 
Backåkern. 

Städenheten
Det har varit ett stabilt år på städenheten, men svårt 
med vikarieanskaffningen. Fortsatta uppföljningar av 
städkvalitén har gjorts under 2018. Enheten har satsat 
på mer friskvård inom vår verksamhet, i form av 
gruppträning. Detta har resulterat i starkare och uthål-
ligare personal, dessutom en otrolig sammanhållning 
och att alla ställer upp för varandra när det behövs. 

Räddningsavdelningen
Räddningstjänsten har under 2018 haft 347 stycken 
larm, varav 22 var hjälp till andra kommuner med 
i första hand räddningsdykning och skogsbränder. 
En av de större insatserna var Trängsletbranden, där 
deltog vi med ledningsfordon och personal under hela 
insatsen.

Under sommarmånaderna har vi haft ett stort antal 
räddningsinsatser i vår kommun på grund av många 
besökare runt om i kommunen, samt att det var en 
lång period med extremt varmt väder och liten mängd 
nederbörd.

Räckte pengarna?
Förvaltningen visar på ett underskott på -4,9 mnkr 
men det är stor variation mellan enheterna inom 
förvaltningen.

Kanslienheten visar ett överskott på 0,2 mnkr, vilket 
beror på lägre personalkostnader.

Personalenheten har ett överskott på ca 0,3 mnkr. 
Orsak till detta är främst underbemanning till följd av 
personalomsättning på enheten.
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Bemanningsenheten redovisar ett underskott på ca 0,8 
mnkr främst p.g.a.för ett för lågt timpris.

Ekonomienheten har ett överskott på 0,7 mnkr, vilket 
främst beror på att en tjänst inte tillsatts efter en pen-
sionsavgång.

IT-enheten redovisar ett underskott på ca -3,3 mnkr, 
vilket kan förklaras med fel i licensmodellen samt 
förändrad fakturering vid byte av telefonioperatör.

Räddningsavdelningen uppvisar ett underskott gent-
emot budget på -2,2 mnkr. Orsaken till underskottet 
är ökade kostnader för ökat antal larm samt ökade 
kostnader för underhåll, drivmedel, hyra och personal-
kostnader.

Städenheten visar på ett överskott på ca 0,4 mnkr. 

Kostenhetens redovisar ett underskott på drygt -0,4 mnkr, 
vilket bland annat beror på ökade livsmedelskostnader.

Vart är vi på väg?
Kanslienheten ska genomföra kontinuerlig uppdate-
ring av kommunens webbplats enligt senaste riktlinjer 

gällande tillgänglighet och innehåll. Genomföra  EU-
val under 2019.

Bemanningsenheten fortsätter att utveckla sin verk-
samhet till att bli ett kommunövergripande beman-
ningscenter.

I ett ansträngt ekonomiskt läge är det extra viktigt att 
ekonomienheten kan vara ett stöd i olika analyser.

För IT-enheten kommer ett stort fokus att fortsätta 
vara motor i digitaliseringsarbetet. 

Kostenheten ska vidareutveckla arbetet med återtag av 
råvaror från Stiernhööksgymnasiet.

Räddningsavdelningens huvuduppdrag ska vara att 
stödja den enskilde så att denna kan ta sitt ansvar för 
att eliminera, förhindra och begränsa olyckor i enlig-
het med gällande lagstiftning.

För personalenheten kommer fokus ligga på att fort-
sätt ge kvalificerat råd och stöd till organisationen. 

Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2017

Bokslut

2018

Bokslut Budget Budgetavvikelse

Kanslienheten 6,3 5,8 6,0 0,2

Personalenheten 6,4 6,3 6,8 0,5

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

IT-enheten 8,6 9,5 6,2 -3,3

Kostenheten 0,5 0,4 0 -0,4

Städenheten -0,5 -0,4 0 0,4

Räddningsavdelningen 14,7 16,1 13,9 -2,2

Bemanningsenheten 0,0 1,7 0,9 -0,8

SUMMA 41,7 45,4 40,5 -4,9
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Samhällsutvecklingsförvaltningen
Vad hände 2018?

Mark- och planenheten
Inom planverksamheten har fokus legat på arbetet 
med den nya översiktsplanen.

Parallellt med detta har även sex detaljplaner i olika 
skeden hanterats.

Vi noterar en något vikande efterfrågan på mark för 
bostads- och industribyggande. Trots det fortsätter 
arbetet med att skapa nya tomter för att ha en god 
beredskap när efterfrågan ökar igen.

Ett intensivt arbete har genomförts under året med 
beläggningsarbeten bland annat på HSB-gatan och 
Linjevägen i Furudal. Även utbytet av vägbelysning 
har fortsatt, ofta i samband med Dala Energis gräv-
ningar och omförläggningar av elkablar.

Första året efter att kollektivtrafiken till stor del skatte- 
växlats till landstinget har inneburit högre kostnader 
för kommunen.

Avtal om förvaltning av kommunens skogsmark har 
slutits med Mellanskog, ett samarbete som startat på 
ett bra sätt.

Enheten har under året fortsatt lidit av viss under-
bemanning beroende på långtidssjukskrivning och 
svårigheter att kunna rekrytera rätt kompetens. 
Glädjande nog har en egen planarkitekt anställts vilket 
gjort att det eget drivna planarbetet har fått ett lyft.

Miljö- och byggenheten
Miljö- och byggenheten har fullgjort de uppgifter som 
ankommer på kommunen enligt bestämmelser i bygg-
nadslagstiftningen, miljölagstiftningen och livsmed-
elslagstiftningen med flera.

Enheten har arbetat vidare med målet att implemen-
tera tillväxt och tillsyn i hela organisationen och har 
sökt medel från Länsstyrelsen för att kunna sprida tan-
kesättet att hjälpa folk att göra rätt inom fler områden 
i kommunen. 

Enheten rankades bäst i landet enligt Svenskt närings-
liv när det gäller att ge råd och stöd vid tillstånd och 
tillsynsgivning. 

Antalet tillstånd för verksamheter och bygglov har 
fortsatt att vara högt vilket är positivt då det är en 
indikator på lokal utvecklingskraft. Miljö- och bygg- 
enheten har under året handlagt över 1000 ärenden 
tillsammans med våra företagare och medborgare, 
samt genomfört nästan 200 inspektioner.

Näringslivsenheten
Näringslivsenheten har bidragit till att Rättviks 
kommun placerat sig på plats 30 i Svenskt Närings-
livs företagsklimatranking samt att antal gästnätter 

mot föregående år ökat med 21 procent (gäller hotell, 
stugbyar och vandrarhem, period jan-okt). 

Näringslivsenheten har jobbat vidare tillsammans med 
näringen för att få till stånd en egen lokal destinations- 
organisation i form av Visit Rättvik. Det innebär att 
det inom en snar framtid finns en egen ekonomisk 
föreningen som kan jobba med turismutveckling i 
Rättvik och vara en bra partner för vårt regionala 
destinationsbolag Visit Dalarna. Här ligger Rättvik 
i framkant i Dalarna. Under 2018 gjordes en lokal-
ekonomisk analys (LEA) för Ore som utmynnade i 
en kartläggning av köpkraften i Ore och pekade på 
utvecklingsområden.

Under året gjordes även företagsfokus tillsammans 
med politiker, men där vi p.g.a. sjukdom och resor 
inte kom upp i ambitionen 100 företagsbesök under 
den veckan. Sammantaget för året ligger dock antalet 
företagskontakter totalt på cirka 200. 

Företagarfrukostarna fortgår som ett forum att hålla 
kontakt, nätverka och informera och dessa är ett 
uppskattat inslag. 2018 hade vi en företagarfrukost 
vikt enbart åt UF-företag. Vi har haft ca 60 företags-
rådgivningar och andra aktiviteter som syftar till att 
stimulera våra företagare. Exempel på aktiviteter/
utbildningar är: hur företagare kan framtidssäkra sina 
affärer, ägarskifte, småföretagarlyftet med fokus på 
effektivitet, lönsamhet och marknadsföring, hållbar-
het och delningsekonomi, digitalisering och digital 
kommunikation. 

Under året så gjordes en prioritering där tre av de 
Globala målen valdes ut för att arbetas vidare med 
och kopplas till lokala aktiviteter.

Ungdoms- och fritidsenheten
I de öppna verksamheterna Wasaborg och Santana har 
besökarna uppmuntrats genom bl.a. ”idéverkstäder” 
och om möjligheten att söka pengar från Penning-
pungen för att genomföra arrangemang. 

En uppskattad Junifestival (skolavslutning), som 
besöktes av 150 ungdomar, planerades av ett tiotal 
ungdomar och genomfördes i samarbete med Kyrkans 
Ungdom. Föräldrar på byn samlade ihop ett 60-tal 
nattvandrare. 

Forum för samhällsutveckling har genomförts där 
unga och politiker möttes för att diskutera mötesplat-
ser och otrygga platser. Tillsammans med Rättviks-
skolan genomfördes temadagar för alla i årskurs 8, där 
eleverna fick fördjupa sig i lokal demokrati. Rättviks 
ungdomsråd startades också upp med nio medlemmar. 

Under sommarlovet erbjöds barn och ungdomar i 
åldern 6-15 år kostnadsfria sommarlovsaktiviteter i 
form av fotbollsskola, simskolor och öppen verksam-
het i Spontantältet på Helsingland i samarbete med 
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föreningar och feriearbetande ungdomar i kommunen 
samt i egen regi. Aktiviteterna kunde vara kostnads-
fria genom statligt stöd från Socialstyrelsen.

Friluftsdagen (föreningsdagen) med prova-på-akti-
viteter genomfördes i samverkan med Rättviks- och 
Furudalsskolan, där 16 föreningar medverkade. 

En snörik vinter gjorde att preparerade skidspår kunde 
erbjudas under fem månader. Skidarenan/spåren vid Jarl 
var också väl upplysta med den nya LED-belysningen. 

Enåns Naturreservat invigdes och Jarlområdet utrusta-
des med enhetliga informationstavlor. Sveriges första 
nationellt godkända ”lokala cykelled för rekreation 
och turism” Dalhallarundan invigdes också. Siljansle-
den (cykel) har flyttats från den cykelmässigt risk-
fyllda RV 301 till gamla industrispåret och över den 
renoverade stenbron till Nedre Gärdsjö, vilket bidrar 
till att det nu är möjligt att cykelpendla till Rättvik på 
ett trafiksäkert sätt. Likaså bidrar den nya bron vid 
Trångåsen (Enskvarn) till att vandrings-, cykel- och 
skoterleder kan nyttjas fullt ut.

39 Rättviksidrottare som vunnit minst SM-medalj 
under senaste året uppvaktades traditionsenligt av 
kommunen med en gåva på nationaldagsfirandet 

Kulturenheten
Biblioteken har haft stort fokus under året och vi har 
anställt en bibliotekarie på heltid som ansvarar för 
närbiblioteken i Boda och Furudal. Vi har också sökt 
och beviljats medel från Kulturrådet för att utveckla 
biblioteken ytterligare. Vi har fått medel från Internet- 
stiftelsen för att bygga upp ett Digidel Center under 
ett tvåårigt projekt. I biblioteken har vi regelbundet 
bokcirklar och boktipsarfrukostar som är välbesökta.

Vi har stärkt programverksamheten genom en halv-
tidstjänst som kulturassistent. Vi har haft 172 olika 
barnprogram som tillsammans besökts av 3 173 barn 
i Kulturhuset. Ytterligare program har genomförts i 
skolor runt om i kommunen.

Under 2018 har vi haft uppmärksammade konstut-
ställningar av såväl etablerade som unga begåvade 
konstnärer. Sammantaget hade Kulturhuset 99 300 
besökare under 2018. Närmare 9000 av dessa deltog 
i våra 61 offentliga föreställningar som arrangerats i 
samarbete med en lång rad aktörer.

Vi har intensifierat arbetet med våra gårdar och då 
främst Danielsgården och Matsgården. På Matsgården 
hade vi guidade visningar, en fotoutställning samt ett 
föredrag om gamla kulturväxter som var välbesökt.

En ny kulturchef rekryterades under 2018 och stort 
fokus har legat på personalfrågor och nya öppettider 
för verksamheterna.

Räckte pengarna?
För förvaltningen som helhet innebar året ett under-
skott på -2,0 mnkr. Underskotten återfinns inom fram-
förallt kulturenheten där personalkostnaderna ökade i 
samband med förändrad bemanning samt mark- och 

planenheten där största avvikelserna hänger ihop med 
framtagande av ny ÖP, dyrare kollektivtrafik, kostnader 
för vindkraft och ökat behov av vinterväghållning.

Personalkostnaden har ökat med 8 % och uppgår 
till 20,7 mnkr. Främsta förklaringen till ökningen är 
färre vakanser inom mark- och planenheten samt den 
förändrade bemanningen inom kulturenheten.

Vart är vi på väg?

Mark- och planenheten
En utmaning för 2019 är att kunna rekrytera rätt 
personal samt att behålla den personal som idag finns 
på enheten.

Utvecklingen av mark för bostäder fortsätter. Explo-
atering av Lissbrändan ska påbörjas och detaljplanen 
för Persborg ska slutföras.

Underhåll och förbättringar av vägar, GC-vägar, trot-
toarer och belysning fortsätter enligt plan.

Ett samarbete med Leksands kommun har påbörjats, 
genom en delad naturvårdstjänst, och tankar om ut-
ökning av samarbetet, främst inom kart/mät finns och 
ska diskuteras.

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

Antalet inkomna ärenden till miljö- och byggenhe-
ten är fortsatt högt och antalet överklagade beslut 
minskar. En möjlig förklaring är att den metodik vi 
utvecklat får genomslag i form av nöjda medborgare, 
utan att vi tullat på säkerhet, kvalitet och miljö.

Samverkan mellan kommunerna inom tillsyn kommer 
bli nödvändigt inom några år. Flera statliga utredning-
ar pågår och löser inte kommunen det på frivillig basis 
finns förslag på att staten kommer tvinga kommuner 
att samverka.

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

Om det är möjligt ska vi försöka jobba mer strategiskt 
med utredande beslutsunderlag både på lokal och 
regional nivå, t.ex. inför direktionsmöten i Region Da-
larna i frågor som har bäring på näringsliv.

Koppla ihop entreprenörskap och innovation för 
hållbar utveckling ännu mer, så som vi gjort med t.ex. 
livscykelanalyser (LCA).

Ungdoms- och fritidsenheten
Verksamheten inom ungdoms- och fritidsområdet 
fortsätter mot antagna mål: 

• Fortsätta med att utveckla samarbetet över förvalt-
ningsgränserna och med andra aktörer för att få en
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bättre helhetsbild av ungdomssituationen i Rättvik 
och därigenom kunna ge och få information om res-
pektives aktörs planerade verksamhet och möjlighet 
till gemensamma arrangemang. 

• Fortsätta att samverka med föreningar/organisatio-
ner och andra kommuner inom t.ex. vandring, cykel 
för att utveckla ledsystem, arenor både gällande 
standard och information för att locka både kom-
muninvånare och besökare att ta del av utbudet 
Rättvik har. 

Kulturenheten
Kulturhuset får en helt ny verksamhet i form av ett 
Digidel Centra. En ny shop byggs under 2019 och 
vi kommer att utöka försäljningen där med slöjd och 

hantverk. Husets tillgänglighet ökas med nya låga hyl-
lor och tråg som är lättare att komma åt. Vi planerar 
för ett aktivitetsrum där vi kan inrymma all skapande 
verksamhet men även högläsning och mindre före-
ställningar.

Två närbibliotek fortsätter utvecklats till mötesplatser 
som är viktiga för såväl näringslivet som för med-
borgarna. Ore bibliotek kommer få en ansiktslyftning 
under 2019 med lite ny inredning samt ett fröbibliotek.

Ett naturmuseum i Kulturhuset som är mycket mer 
interaktivt där besökarna kan gå mer på egen hand om 
de önskar planeras, då vi investerar i ny teknik under 
året.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2017 2018

Besöksstatistik

Kulturhuset 102 100 99 300
Konsthallen 24 915 23 000
Naturmuseet 20 771 21 000

Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2017

Bokslut

2018

Bokslut Budget Budgetavvikelse

Stab 1,7 2,4 2,2 -0,2

Mark- och planenheten 40,6 26,6 25,7 -0,9

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

Näringslivsenheten 6,0 5,6 6,0 0,4

Fritidsenheten 16,9 17,6 17,5 -0,1

Kulturenheten 9,4 10,2 9,2 -1,0

SUMMA 77,1 64,8 62,8 -2,0
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Miljö- och byggnadsnämnden
Vad hände 2018?
Nämnden bestod av nio ledamöter och nio ersättare. 
Under året har tio protokollförda sammanträden 
ägt rum. Byggenheten har under året behandlat 221 
bygglovsärenden, under året har 152 delegationsbeslut 
genomförts. Andelen byggnationer av flerbostadshus 
har minskat markant sett till föregående år.

Under året har 773 miljö- och hälsoskyddsärenden 
handlagts, 236 delegationsbesluts har fattats. Enligt 
alkohollagstiftningen har 112 ärenden behandlats, 
varav 31 delegationsbeslut fattats.

Flera nämndledamöter har deltagit i en konferens som 
FSBS (Föreningen Sveriges byggnadshandläggare och 
byggnadsnämndssekreterare) anordnat. Årets kon-
ferens genomfördes i Luleå. Konferensen behandlar 
praktiska och juridiska frågor som är problemområden 
och aktuella för hela landet.

Räckte pengarna?
Nämndens kostnader har uppgått till 0,1 mnkr och 
nämndens budget har varit 0,2 mnkr. I budgeten ingår 
inga kostnader för personal, endast sammanträden. 
Nämndens kurser har belastat miljö- och byggenhe-
tens budget.

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

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

Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2017

Bokslut

2018

Bokslut Budget Budgetavvikelse

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

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

Rättviks kommuns Kulturpris 2018 tilldelas Gunnar Brandin. Foto: Martin Litens
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Gemensam nämnd för vuxenutbildning 
i Leksand och Rättvik
Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik omfattar den 
kommunala vuxenutbildningens två skolformer: 
Komvux – grundläggande, gymnasial nivå och Sfi – 
utbildning i svenska för vuxna samt Särvux – särskild 
utbildning för vuxna. Inom den gymnasiala delen 
erbjuds kurser i allmänna teoretiska ämnen såväl som 
sammanhållna utbildningar inom ramen för yrkesvux 
och lärlingsvux.

Vad hände 2018?
Förändringsarbetet fortsatte på inslagen väg, detta 
har inneburit en hel del förändringar och arbetet i den 
riktningen kommer att fortsätta.

Året 2018 var ett ganska bra år gällande riktade 
statsbidrag för Yrkes- och Lärlingsvux. Ansökning-
arna görs samlat inom DalaWux, Årets redovisning 
var något förenklad och DalaWux framförde ingen 
kritik mot skolverket. Vi sökte även statsbidrag för 
att utveckla Lärcentrum, men det blev tyvärr avslag. 
Ansökan kommer att göras igen för 2019.

Under året slutade två SFI-lärare och två nya anställ-
des. Nu finns legitimerad personal på alla SFI-kurser. 
Vidare anställdes en vårdlärare för att möte det stora 
trycket på vårdutbildningen. Här tror vi att det är ett 
trendbrott på väg inom verksamheterna och ser fort-
satt hög elevtillströmning.

Redovisning av prioriterade områden
Fortsatt samverkan och utveckling av verksamheten
Fortsatt samverkan inom Dalawux, där vi har tagit del 
av de riktade statsbidragen för vuxenutbildning. Rek-
tor är ledamot i styrelsen. Dala Valideringscentrum 
utvärderades under året, där är vi en del av valide-
ringsnod för kockutbildning. Satsningen på vård- och 
omsorgsutbildningen gav gott resultat och det startade 
tre grupper hösten 2018. Fler elever till fortsatt utbild-
ning via skolaarbetsliv och verksamheten bedöms ha 
fallit väl ut.

Ökad måluppfyllelse
Satsningen på de elever inom sfi som inte klarat att 
fullfölja sina studievägar har följts upp med ett ändrat 
arbetssätt. Personalen har kompetensutvecklats och en 
förändrad organisation av studiegrupper och digitali-
sering har genomförts. Utbildningarna till underskö-
terska samt kock har i år även haft ett upplägg med 
förlängda yrkeskurser där svenska som andra språk 
har lästs parallellt. Det verkar ha fungerat bra. 

För de elever som avslutade sina studier på de utbild-
ningar vi hade i egen regi var måluppfyllelsen 100 %. 
Det innebar att alla fick jobb inom yrket eller gick 
vidare till högre studier. Det var ca 45-50 elever.

Fortsatt satsning på att utveckla och starta nya yrkes- 
utbildningar i samverkan med gymnasieskolan.
Två utbildningsvägar inom kock, lärling och skolför-
lagd utbildning har startats. Det var lite lågt delta-
gande men vi bör erbjuda det även i framtiden. Som 
tidigare nämndes erbjöds även här svenska som andra 
språk parallellt.

Hantverk/finsnickeri som är en skolförlagd utbildning, 
startades upp igen i samverkan med Leksands gym-
nasium. För Gröna näringar fortsätter dialogen och 
utvecklingssamtalen och hög efterfrågan finns både 
inom länet och externt.

Utveckla utbildningens marknadsföring
Särskilt fokus på att marknadsföra grundläggande 
utbildning för elever som är på väg att bli klara med 
utbildning i svenska för invandrare (sfi). Vi har haft 
besök av studie- och yrkesvägledare i undervisnings-
grupper för att uppmuntra elever till att söka riktad 
yrkesutbildning. Vi har blivit bättre på intern, riktad 
marknadsföring av våra utbildningar. Dessutom 
upplever vi att kunskapen om vuxenutbildningen har 
breddats internt i kommunerna. Fler vet vad vi gör 
samt att det är till vuxenutbildningen man ska vända 
sig med sina frågor. 

Räckte pengarna?
Det ekonomiska utfallet för år 2018 blev ett överskott 
på ca 31 tkr.

Förklaring till att överskottet för 2018 inte blev enligt 
prognos i november är att kostnaden för utbildningen 
i samverkan med gymnasierna inte fanns med i prog-
nosen. Det är väldigt svårt att budgetera vuxenutbild-
ningen mest beroende på de riktade statsbidragen men 
även utifrån den uppskattning av elevflöden som ska 
göras och de kostnader som uppstår kring detta.

Vart är vi på väg?
Övergripande gäller att samarbetet med kommuner-
na inom Dalawux ska fortsätta utvecklas, i syfte att 
förbättra tillgängligheten till vuxenutbildning, stärka 
kvaliteten och nå högre måluppfyllelse för våra elever.

Fler ska till sysselsättning genom utveckling av stödet 
till elever med annat modersmål som läser yrkesut-
bildningar i vår egen regi i samverkan med gymnasie-
skolorna. Fler yrkesutbildningar i egen regi på olika 
nivåer t.ex. vårdbiträde och barnskötare kommer att 
starta hösten 2019. Detta görs i samråd med kommu-
nernas verksamheter inom de olika områdena. Vi vill 
också erbjuda ett ökat utbud av utbildningar i samver-
kan med våra gymnasieskolor inom kock, hantverk, 
gröna näringar, bygg och el. Tillgängligheten ska ökas 
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till vuxenutbildning, marknadsföringen ska utvecklas 
och ett lärcentrum byggas upp.

Efterfrågan på vuxenutbildning kommer att öka; dels 
för att tillfredsställa den enskilde individens fort-

bildningsbehov, dels för att klara samhällets behov 
av kompetensförsörjning. Den senare delen kommer 
enligt vår bedömning få ett större utrymme, det visar 
inte minst komvuxutredningens slutbetänkande. 
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Gemensam Hjälpmedelsnämnd 
i Dalarna
Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd mellan 
Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna. I 
Hjälpmedel Dalarna ingår avdelningarna inkontinens, 
KLOK (kommunikation, larm, omgivningskontroll, 
kognition), kundservice, logistik, PMB (personliga 
medicinska behandlingshjälpmedel), rörelse, teknisk 
service.

Vad hände 2018? 
Den konstant ökande andelen uthyrda hjälpmedel 
(2014 var antalet 28 184) innebär också ett ökat behov 
av reparationer, service och andra typer av underhåll 
ute hos brukaren. 

2018 har varit ett relativt lugnt upphandlingsår. Anta-
let upphandlingstimmar har uppgått till 390 jämfört 
med 2 035  år 2017, minskningen härleds även till 
att förvaltningen valt att vara passiv i de flesta av 
årets upphandlingar (som förvaltningen inte själv 
varit värdlän för). Under 2019-2020 ökar åter antalet 
upphandlingar. 

Räckte pengarna? 
Resultatet hamnade på ett underskott; -0,2 mnkr för 
året.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2017 2018

Totalt antal uthyrda hjälpmedel 29 663 30 949
Utlevererade hyreshjälpmedel under året 11 591 11 917
Returnerade hyreshjälpmedel under året 10 242 10 566

Ekonomiska resultat

Resultaträkning

2017
Resultat

(mnkr)

2018
Budget

(mnkr)

Resultat

(mnkr)

Avvikelse

(mnkr)

Intäkter 140,2 149,0 140,2 3,6
- varav Landstingsbidrag 2,7 2,8 2,8 0,0

Kostnader -140,3 -149,0 -152,7 -3,8
- varav löner exkl soc avg -28,4 -33,1 -32,2 0,9

Över-/underskott 0,0 0,0 -0,2 -0,2

Årets investering -29,6 -31,4 -32,1 -0,7

Personal
Antal anställda 2017 2018 Förändring

Antal faktiska årsarbetare 83,42 85,79 2,8 %

Antal anställda 89 94 5,6 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.
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Språktolknämnden 
i Dalarna
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd 
för Landstinget Dalarna, och kommunerna i Avesta 
Borlänge, Falun, Gagnefs, Hedemora, Leksands, 
Ludvika, Smedjebacken, Säter, Orsa, Rättviks och 
Mora med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. 

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

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

Vad hände 2018?
Verksamheten fortsatte sin lansering av tjänsten 
tolk-online som är till för korta akuta samtal. Denna 
tjänst är ett led i arbetet med att effektivisera tolkför-
medlingsverksamheten samt att förbättra servicen till 
våra medlemmar.

Ett flertal utbildningar har under året genomförts för 
att stärka kompetensen hos både tolkar och förmed-
lingspersonal.

Ett projekt har startat med att utbilda kulturkommuni-
katörer i syfte att underlätta integration och förbättra 
möten mellan olika kulturer.

Flyktingströmmarna minskade under 2018 vilket re-
sulterade i en minskning av uppdrag med ca 7 procent 
jämfört med antalet uppdrag 2017. 

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

Räckte pengarna?
Årsbokslutet för 2018 visar ett nollresultat. Verk-
samheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den 
ekonomiska omslutningen uppgick 2018 till 37,1 
mnkr vilket är en svag minskning jämfört med 2017. 
Den budgeterade omslutningen låg på 41,1 mnkr för 
2018. Minskningen är en följd av de minskade flyk-
tingströmmarna vilket gett färre tolkuppdrag.

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

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2017 2018

Antal utförda tolkuppdrag 60 692 56 393

Miljoner kr Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017

Intäkter 37,1 41,1 37,5
Kostnader

Personalkostnader 31,3 36,1 32,3

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

Kapitalkostnader 0 0 0

Övriga kostnader 5,3 4,5 4,7

Summa kostnader 37,1 41,1 37,5
Resultat 0 0 0
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Individnämnden
Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen råder delegations-
förbud för vissa typer av enskilda ärenden, dvs beslut 
måste fattas av nämnd. I Rättviks kommun fattas 
dessa beslut av individnämnden, vilken funnits sedan 
den 1 november 2011. Individnämnden sammanträ-
der, vid behov, en gång i månaden förutom i juli och 
december. Sammanträdesdagarna är desamma som för 
socialutskottet. Nämnden består av tre ledamöter och 
tre ersättare.

Beslut som fattas av individnämnd är:
• Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning
• Beslut om nedläggning av faderskapsutredning
• Beslut att inte påbörja faderskapsutredning eller att

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

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

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

• Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnads-
havare

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

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

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

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

• Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form
av engångsbelopp

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

Vad hände 2018?
Under året har individnämnden haft ett sammanträde 
den 15 november 2018.

Räckte pengarna?
Individnämnden har ingen budget. 

Överförmyndaren
Den 1 oktober 2011 ändrades överförmyndarorga-
nisationen i Rättvik på så sätt att handläggningen av 
överförmyndarärendena överfördes till ett gemen-
samt kontor för kommunerna Leksand, Mora, Orsa, 
Rättvik, Vansbro och Älvdalen. Vissa slag av ärenden 
är dock ej av karaktär att de kan delegeras varför viss 
handläggningsverksamhet kvarligger hos Rättviks 
överförmyndare (exempelvis avslagsärenden och 
vitesförelägganden). Överförmyndaren har dessutom 
ett uppföljningsansvar för verksamheten i Mora.

Vad hände 2018
Överförmyndarverksamheten består i huvudsak av två 
områden: verksamhet enligt föräldrabalken samt verk-
samhet avseende ensamkommande barn. Under årens 
lopp har antalet barn varierat från ursprungligen fem 
till som mest 52 och var vid 2018 års utgång fyra. 

Antalet godmans- och förvaltarskapsärenden har de 
senaste åren legat på en stabil nivå på runt 155–170 
ärenden. Det bör uppmärksammas att överförmyndar-
ens administrativa handläggning av ärenden avseende 
ensamkommande barn icke ersätts av Migrationsver-
ket utan helt åvilat Rättviks kommun.

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

de barn. ”Vid 2017 års utgång fanns i grupperna 
sammanlagt 184 ärenden uppdelat på 167 i den förra 
gruppen och 18 st. i den senare.

Vid 2018 års utgång var motsvarande siffror totalt 
158 ärenden uppdelat på 154 och 4 st. i respektive 
grupp.

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

Budgeten för 2018 var på 1,4 mnkr (1,0 mnkr) och 
utfallet blev 1,4 mnkr (1,6) mnkr. Ekonomin är väl i 
balans. 

Det bör uppmärksammas att arbetet med ett ärende 
för ensamkommande barn motsvarar arbetet för tre 
ärenden enligt föräldrabalken.

Vart är vi på väg?
Kontoret i Mora står inför en omorganisation att 
träda i kraft 2020. Eftersom verksamheten inte längre 
kommer att avse mer än enstaka ensamkommande 
barn bör omfattningen kunna hålla sig kring den som 
rått under 2018. 
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Vissa kostnadsökningar kommer dock att inträda i 
och med omorganisationen i Mora. Rekryteringen 
av handläggare har visat sig vara svår och kommer 

att driva upp kostnadsläget lönemässigt. Dessutom 
tillkommer en engångskostnad för nytt dataredovis-
ningssystem.

Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2017

Bokslut

2018

Bokslut Budget Budgetavvikelse

Överförmyndare 1,6 1,4 1,4 -0,0

SUMMA 1,6 1,4 1,4 -0,0

Revisorerna
Vad hände 2018?
Den kommunala verksamhetens mål, inriktning och 
omfattning fastställs årligen av fullmäktige i budge-
ten. Revisorernas huvudsakliga uppgift och roll är 
att granska och bedöma om nämnderna, kommunsty-
relsen och de enskilda ledamöterna i dessa organ på 
ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande 
sätt bedriver sina verksamheter i enlighet med den 
fastställda budgeten. Det åligger även revisorerna att 
bedöma om den interna kontrollen har varit tillräcklig.

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

Revisorerna har också genomfört fördjupade gransk-
ningar avseende kommunens prognosrutiner, en förstu-
die om personalfrågor och en fördjupad uppföljning 
av granskningar som gjordes 2016. Revisorerna har 
även granskat årsbokslutet och delårsbokslutet.

Resultatet av granskningsinsatserna har lämnats 
löpande till kommunfullmäktige under året och samlat 
vid revisionsårets slut i form av revisionsberättelsen. 

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

Räckte pengarna?
Under 2018 har revisorerna inte använt alla pengar 
som fanns i budgeten för året. Revisorerna redovisar 
alltså en positiv avvikelse om 58 tkr för 2018. Av-
vikelsen beror på att revisorerna inte genomfört fler 
fördjupade granskningar.

Vart är vi på väg?
Revisorerna följer omvärldsförändringarna under 
2019 och hur dessa kommer att påverka kommunen. 
Med de utmaningar Rättvik står inför, både verk-
samhetsmässigt och ekonomiskt, behövs politiska 
beslut om vilken verksamhet kommunen ska bedriva i 
framtiden. 

Revisorernas fokus inför 2019 blir att fortsatt granska 
hur styrelse, nämnder och bolag arbetar för en lång-
siktigt hållbar utveckling. Genom bland annat dialog 
och fördjupade granskningar kommer revisorerna 
att följa kommunens arbete med att säkerställa en 
tillfredsställande intern kontroll, koncernnytta och en 
verksamhet och ekonomi i balans. 

Driftsredovisning - nettokostnad (mnkr)

2017

Bokslut

2018

Bokslut Budget Budgetavvikelse

Revisorerna 0,7 0,6 0,7 0,1

SUMMA 0,7 0,6 0,7 0,1
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Sammanställd redovisning
Organisationen för Rättviks kommun Kommunhus AB ser ut enligt följande:

Rättviks kommun
Kommunhus AB

Bostäder

Rättviks Vatten och
Avfall AB

Rättviks
Fastigheter AB

Vatten & Avlopp

Avfall

Fjärrvärme

Lokaler

Park & Väg

Rättviks
Skoljordbruk ABRättviks Energi AB

Rättviks kommun

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

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

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

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

Årsresultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår i kon-
cernen uppgår till -16,6 mnkr (18,7 mnkr).
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Rättviks kommun Kommunhus AB
Rättviks kommun Kommunhus AB är helägt av Rätt-
viks kommun och äger 100 % av aktierna i Rättviks 
Fastigheter AB, Rättviks Vatten och Avfall AB och 
Rättviks Energi AB och Rättviks Skoljordbruk.

Verksamhet under året
Under året har ett av dotterbolagen fissionerats till två 
nya dotterbolag. Det är Rättviks Teknik AB som blivit 
två nya bolag, Rättviks Energi AB (REAB) och Rätt-
viks Vatten AB (RVAB). REAB:s verksamhet består 
av försäljning av fjärrvärme och el medan RVAB har 
försäljning av vatten och avlopp samt avfallshantering. 

Årets resultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår 0,3 
mnkr, vilket kan jämföras med budget på 0,3 mnkr. 

Vart är vi på väg? 
Efter fissionen av RTAB till REAB och RVAB skall 
nu främst REAB konstituera sig. Fjärrvärmevärmens 
framtida ägande behöver utredas och beslutas. Vind-
kraftens roll är en annan fråga att ta hänsyn till.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, mnkr.

2016 2017 2018

Nettoomsättning (mnkr) 1,1 0,9 0,9

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 0,6 0,5 0,3

Balansomslutning (mnkr) 107,2 104,3 104,9

Soliditet (%) 19,9 21,0 20,4

Antal anställda genomsnitt 1 1 1
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Rättviks Fastigheter AB
Verksamhet under året
Rättviks Fastigheter AB (RFAB) är ett helägt dot-
terbolag till Rättviks kommun Kommunhus AB och 
har till uppgift att äga och förvalta fastigheter inom 
Rättviks kommun dels för kommunens verksamheter 
men även andra lokaler samt bostäder. 

2018 präglas av fortsatt arbete med utveckling av 
bolagets internkontroll och rutinhantering. Större 
investeringar som skett under året på lokalsidan är en 
helrenovering av flygelbyggnaden, färdigställande av 
smådjursavdelningen, ventilationsbyte på Solgården 
och ett större fönsterbyte på Gymnasiet och Rätt-
viksskolan. På bostadssidan har byggnationen av 
ett hyreshus på fastigheten Mangeln påbörjats och 
ytterligare en huskropp på Golfvägen helrenoverats. 
Vid värdering av bolagets fastigheter har ett nedskriv-
ningsbehov identifierats på totalt 12,9 mnkr, vilket 
tynger 2018 års resultat. 

Årets resultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner landar på 
-10,4 mnkr. Resultatet tyngs av en engångspost på
12,9 mnkr för en nedskrivning på två av bolagets fast-
igheter. Resultat exklusive nedskrivning landar på 2,5
mnkr vilket är 2,5 mnkr sämre än budget. Orsaken till
det försämrade resultatet beror på framförallt på högre
elpriser och högre snöröjningskostnader.

Vart är vi på väg? 
Bolaget ser en utmaning för framtiden i att balansera 
kostnadsökningar, (såsom taxor och räntor) underhåll-
sinsatser och amorteringar med en sund hyresutveck-
ling för att säkerställa bolagets ekonomi.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, mnkr.

2016 2017 2018

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

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 3,8 8,1 -10,4

Balansomslutning (mnkr) 660,4 663,9 670,5

Soliditet (%) 6,0 7,9 7,2

Antal anställda genomsnitt 22 23 22
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Rättviks Vatten och Avfall AB
Rättvik Vatten och Avfall AB är ett helägt dotterbolag 
till Rättviks kommun Kommunhus AB. Bolagets 
verksamhet omfattar produktion och distribution av 
dricksvatten, avledande och omhändertagande av av-
loppsvatten samt ansvar för renhållningsverksamheten 
inom Rättviks kommun.

Under 2018 har det helägda dotterbolaget Rättviks 
Teknik AB delats upp i två nya bolag genom en 
fission; Rättvik Vatten och Avfall AB och Rättvik 
Energi AB. Fissionen genomfördes den 30 april 2018.

Verksamhet under året
Brukningstaxorna inom VA höjdes med 2 procent 
under 2018 och var oförändrad inom avfall. Anlägg-
ningsavgifterna inom VA höjdes med 5 procent.

Under 2018 har VA-verksamheten investerat ca 15,3 
mnkr. De projekt som har tagit de största resurserna i 
anspråk var provpumpning av ny vattentäkt, VA-ut-
byggnaden i Östergrav samt förnyelse av ledningsnät.

Under 2018 har avfallsverksamheten investerat ca 0,7 
mnkr. Det projekt som har tagit de största resurserna 
i anspråk är byggnad av carport samt fallskydd vid 
återvinningscentralen i Drafsån.

Årets resultat
Rättvik Vatten och Avfall AB har en stabil ekonomi. 
Likviditeten i bolagen är god och tillräcklig för mindre 

årliga investeringar. Årets resultat efter finansiella 
poster är 2,5 mnkr, mot budget 1,5 mnkr.

VA-verksamhetens resultat efter finansiella poster är 
2,4 mnkr mot budget 2,3 mnkr. Avfallsverksamhetens 
resultat efter finansiella poster är 0,2 mnkr mot budget   
-0,7 mnkr.

Vart är vi på väg? 
Arbetet med den nya vattentäkten vid Skäftringen 
fortgår. En uttagsbrunn har borrats och provpump-
ning inleddes under hösten. Hittills har endast små 
grundvattenavsänkningar noterats och vattenkvalitén 
är god. Provpumpningen beräknas pågå till årsskiftet 
2020/2021. 

Reinvesteringsarbeten på ledningsnätet har genom-
förts under året och fortsatt ledningsförnyelse har 
utretts och planerats. Under hösten beslutade kom-
munfullmäktige om utökning av verksamhetsområ-
det i Östergrav varefter byggarbeten startade under 
senhösten.

Under året har också förstudie och utredningsarbeten 
inför utbyggnad av kommunalt VA i Backa pågått. 
Ett informationsmöte med byborna hölls i början av 
december.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, mnkr.

2018

Nettoomsättning (mnkr) 45,2

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 2,5

Balansomslutning (mnkr) 263,4

Soliditet (%) 0

Antal anställda genomsnitt 15,2

Kassalikviditet (procent) 171,8

Långfristiga skulder (mnkr) 191,5

Genomsnittlig låneränta (procent) 0,9

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

Under 2018 har det helägda dotterbolaget Rättviks 
Teknik AB delats upp i två nya bolag genom en fission; 
Rättvik Vatten och Avfall AB och Rättvik Energi AB. 
Fissionen genomfördes 30 april 2018.

Verksamhet under året
Brukningstaxan såväl som anläggnings-avgiften var 
oförändrad under 2018.

Under året har ett flertal investeringar gjorts i produk-
tionsanläggningen för att säkra driften, t.ex. reno-
vering av bränslefickorna till panna A, murningen i 
panna C och värmeväxlarna i båda hetvattencentraler-
na. En ny pump har installerats till rökgaskondensorn. 

Oljeförbrukningen minskade under 2018 till 63 m3, 
vilket motsvarar 1,4 % av bränslemixen. Målet är att 
klara en oljeförbrukning <1 %. Utsläppet av CO2 var 
184 ton. 

Årets resultat
Rättvik Energi AB har en stabil ekonomi, trots att 
resultatet understiger budget. Likviditeten i bolagen 
är god och tillräcklig för mindre årliga investeringar. 
Årets resultat efter finansiella poster är 2,6 mnkr, mot 
budget 4,3 mnkr.

Vart är vi på väg? 
Det finns inga planer på att aktivt arbeta för ett större 
fjärrvärmenät, fokus ligger på att förbättra det befint-
liga nätet.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, mnkr.

2018

Nettoomsättning (mnkr) 31,3

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 2,6

Balansomslutning (mnkr) 138,9

Soliditet (%) 2

Antal anställda genomsnitt 9,7

Kassalikviditet (procent) 96,6

Långfristiga skulder (mnkr) 108,8

Genomsnittlig låneränta (procent) 0,7

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

Verksamhet under året
I september startade ombyggnationen och renovering-
en av kontor och omklädningsrum för hästverksam-
heten. Projektet utgör den hittills största investeringen 
om man undantar övertagandet av lokalerna från fast-
ighetsbolaget. De nya lokalerna beräknas kunna tas i 
drift från och med våren 2019. Utvecklingen av det 
nya fårhuset har fortsatt under året genom att bygga 
portar och genom att påbörja arbetet med ett rum för 
att övervaka lamningar.

Torkan och den ovanligt varma sommaren har varit 
mycket ansträngande för växtodlingssidan inom bola-
get och inte minst för förutsättningarna att hålla med 
tillräckligt med bete åt våra djurbesättningar samt 
gymnasiets hästar.  

Mjölkpriset har varit stabilare under året och antalet 
naturbrukselever har ökat.

Skördeåret 2018 kännetecknas av arbetet med att få 
fram tillräckligt med grovfoder till våra djurbesätt-
ningar. Delar av spannmålsarealen har därför använts 

för att klara grovfoderbehovet vilket har medfört 
en lägre spannmålsskörd. Potatisen gav däremot en 
ganska god skörd, tyvärr har kvaliteten på skalen 
blivit dålig på grund av torkan. Detta innebär en del 
merarbete i de kommunala köken.

En annan händelse av det mindre roliga slaget, var 
att bolaget drabbades av en omfattande stöld, där vi 
blev av med en växelplog och en fastgödselspridare. 
Mot bakgrund av detta har bolaget börjat se över hur 
redskap förvaras m.m. i samband med att de används 
och inte kan låsas in i byggnader.

Under året har bränslet till alla dieselfordon bytts ut. 
Numera körs på ett 100 procentigt biobränsle vilket 
beräknas minska fossila co2 utsläpp med minst 90 %. 
Det har även påbörjats en klimatanpassning av spann-
målstorken. Planen är att torka med fjärrvärme spetsat 
med biologisk olja i den befintliga oljepannan, därmed 
ersätts den fossila eldningsoljan fullt ut.

Årets investeringar
Förutom omklädningsrum och kontor så har en utav 
traktorerna bytts ut. I samband med detta ersattes den 
gamla traktorn med en större för att bättre klara av 
behovet under vallskörden.

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

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, mnkr.

2016 2017 2018

Nettoomsättning (mnkr) 7,2 8,4 8,4

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 1,6 0,8 0,5

Balansomslutning (mnkr) 43,0 44,2 47,3

Soliditet (%) 3,3 4,5 5,0
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Resultaträkning

        Kommunen         Koncernen

2018 2017 2018 2017

Not 1
Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel 16 975 16 677 21 821 27 015
Taxor och avgifter 18 362 19 546 80 530 82 061
Hyror och arrenden 15 081 15 327 55 315 49 842
Bidrag 57 697 79 049 57 671 81 174
Försäljning av verksamheter och entreprenader 66 216 58 475 66 764 53 601
Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar 179 1 438 179 1 644
Jämförelsestörande intäkt, återbetalning AMF-premier 0
Summa 174 510 190 512 282 280 295 337

Not 2
Verksamhetens kostnader
Material, entreprenader, konsulter och bidrag -88 626 -99 586 -127 173 -128 408
Kostnader för arbetskraft -575 602 -560 239 -591 607 -570 888
Övriga verksamhetskostnader -129 574 -127 117 -132 438 -140 649
Transporter, adm. tjänster, konsulter, avgifter med mera -38 384 -53 332 -39 077 -53 332
Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar -262 -226 -262 -226
Summa -832 448 -840 500 -890 557 -893 503

Leasingavtal (operationella och finansiella)
Hyra av arbetsmaskiner -3 187 -1 508 -3 187 -1 752
Hyra av inventarier -83 -70 -478 -533
Hyra av tekniska hjälpmedel -3 914 -3 844 -3 914 -3 844
Hyra av kontorsmaskiner -6 029 -5 977 -6 029 -5 977
Hyra av bilar -2 130 -2 306 -2 803 -2 751
Summa -15 343 -13 705 -16 411 -14 857

     Kommunen      Koncernen
2018
(tkr)

2017
(tkr)

2018
(tkr)

2017
(tkr)

Verksamhetens intäkter Not 1 174 510 190 512 282 280 295 337

Verksamhetens kostnader Not 2 -832 448 -840 500 -890 557 -893 503

Avskrivningar Not 3 -9 557 -9 800 -56 187 -39 511

Verksamhetens nettokostnader -667 495 -659 788 -664 464 -637 677

Skatteintäkter Not 4 472 208 469 524 472 208 469 523

Generella statsbidrag och utjämning Not 5 177 387 191 586 177 387 191 586

Finansiella intäkter Not 6 7 312 5 606 5 043 3 402

Finansiella kostnader Not 7 -1 601 -2 312 -6 789 -8 091

  därav ränta på pensionsskulden -1 298 -803

  Resultat före skatt -16 615 18 743

Uppskjuten skatt -495 -3 234

Årets skatt -12 -5

ÅRETS RESULTAT (förändring av eget kapital) Not 8 -12 189 4 616 -17 122 15 504
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Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017
Not 3
Avskrivningar
Avskrivningar inventarier och maskiner -4 859 -5 437 -14 047 -12 874
Avskrivningar mark byggnader och tekniska anläggningar -4 698 -4 363 -29 240 -26 637
Nedsrivning -12 900
Summa -9 557 -9 800 -56 187 -39 511

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

Not 4
Skatteintäkter
Skatteintäkter 474 455 472 935 474 455 472 935
Slutavräkning föregående år, korrigering -1 587 571 -1 587 571
Prognos, slutavräkning innevarande år -660 -2 209 -660 -2 209
Övriga skatter (justering skatteväxling kollektivtrafik) 0 -1 773 0 -1 773
Summa 472 208 469 524 472 208 469 524

Not 5
Generella statsbidrag
Inkomstutjämning 118 943 124 545 118 943 124 545
Kostnadsutjämning 18 633 29 447 18 633 29 447
Utjämningsbidrag LSS 4 009 6 782 4 009 6 782
Kommunal fastighetsavgift 29 279 25 212 29 279 25 212
Generella bidrag från staten 4 822 5 705 4 822 5 705
Regeringsbidrag 1 701 -105 1 701 -105
Summa 177 387 191 586 177 387 191 586

Not 6
Finansiella intäkter
Ränta på likvida medel 50 45 220 206
Utdelning på aktier och andelar 3 086 1 445 4 818 3 177
Ränta på lån från koncernföretag 199 205 0 0
Borgensavgift koncernföretag 3 972 3 892 0 0
Övriga finansiella intäkter 5 19 5 19
Summa 7 312 5 606 5 043 3 402

Not 7
Finansiella kostnader
Räntor på lån 0 0 0
Räntekostnad pensionsskuld -1 298 -803 -1 298 -803
Övriga räntekostnader -26 -41 -5 214 -5 820
Nedskrivning finansiell tillgång -274 -1 468 -274 -1 468
Övrig finansiell kostnad -3 0 -3 0
Summa -1 601 -2 312 -6 789 -8 091

Not 8
Årets resultat
Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen -12 189 4 616
Reducering av samtliga realisationsvinster -531 -1 438
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -12 720 3 178

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0
Balanskravsresultat -12 720 3 178

Återstår att täcka in tidigare år 0 0
Årets balanskravsresultat -12 720 3 178
Balanskravsresultat -12 720 3 178
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Kassaflödesanalys

     Kommunen      Koncernen
2018
(tkr)

2017
(tkr)

2018
(tkr)

2017
(tkr)

Den löpande verksamheten

Årets resultat -12 189 4 616 -17 122 15 653

Justeringar för av- och nedskrivningar 9 555 9 801 56 187 39 511

Justering för övriga, ej likviditetspåverkande poster -55 295 -28

Justering för avsättning till pensioner och övrigt Not 9 9 062 765 9 755 7 679

Minskning av avsättningar pga utbetalningar -1 824 1 643 -1 824 -2 042

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital

4 549 16 825 47 291 60 773

Ökn(-)/minskn(+)förråd och varulager -729 -46 1 090 1 440

Ökn(-)/minskn(+)kortfristiga fordringar 3 788 22 209 -9 980 17 614

Ökn(+)/minskn(-)kortfristiga skulder -14 456 3 210 43 104 -7 949

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 848 42 198 81 505 71 878

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anl.tillgångar

Nyinvesteringar i maskiner, inventarier och fordon -9 987 -4 803 -15 400 -32 816

Nyinvesteringar i mark, byggnader och tekniska 
anläggningar (netto)

-7 214 -8 329 -101 866 -41 819

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 867 760 2 388 5 002

Investering i finansiella anläggningstillgångar

- nyteckning aktier och andelar -99 -1 340

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

- aktier 334 482

Övrigt -102

Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 000 -12 474 -114 495 -70 973

Finansieringsverksamheten

Upptagande av lån 9 475 42 000

Amortering av lån -10 374

Investeringsbidrag, netto -280 -280 -280 359

Ökning av långfristiga fordringar -24 3 436

Minskning av långfristiga fordringar 509 1 292

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 205 3 156 10 487 31 985

Årets kassaflöde -22 643 32 880 -22 503 32 890

varav kommunen 22 757 7 371 22 757

varav de kommunala bolagens del av koncernkontot 10 122 -29 872 10 133

Likvida medel vid årets början 213 181 180 301 213 042 180 152

Likvida medel vid årets slut 190 539 213 181 190 539 213 042
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Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017
Not 9
Justering för avsättning, ej rörelsekapitalpåverkande
Avsättning för pensioner 5 696 2 629 6 388 3 394
Avsättning garantipension ÖK-SAP 1 597 -691 1 597 188
Avsättning särskild löneskatt 1 770 470 1 770 869
Avsättning uppskjuten skatt 3 228
Summa 9 063 2 408 9 755 7 679
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Balansräkning

     Kommunen      Koncernen
2018
(tkr)

2017
(tkr)

2018
(tkr)

2017
(tkr)

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 125 248 118 399 1 161 810 1 091 194

  Markinnehav Not 10 25 917 25 918 25 917 25 918

  Mark byggnader och tekniska anläggningar Not 11 78 227 76 506 1 008 157 938 914

  Maskiner och inventarier Not 12 21 104 15 975 127 736 126 362

Finansiella anläggningstillgångar Not 13 63 331 64 166 58 742 60 417
Summa anläggningstillgångar 188 579 182 565 1 220 552 1 151 611

Förråd 1 453 1 342 6 868 7 957 

Exploateringsfastigheter Not 14 16 521 15 903 16 521 15 903

Fordringar Not 15 63 429 67 217 85 044 75 644

Kassa och bank Not 16 190 539 213 181 190 539 213 042
Summa omsättningstillgångar 271 942 297 643 298 972 312 546

Summa tillgångar 460 521 480 208 1 519 524 1 464 157

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Årets resultat Not 17 -12 189 4 616 -17 122 15 504

Övrigt eget kapital 238 848 234 232 308 976 280 573
Summa eget kapital 226 659 238 848 291 854 296 077

Avsättningar för pensioner Not 18 47 398 40 160 48 423 40 987

Avsättningar för skatter 20 372 19 877 

Summa avsättningar 47 398 40 160 68 795 60 864

Långfristiga skulder Not 19 1 382 1 662 971 282 962 727

Kortfristiga skulder Not 20 185 082 199 538 187 593 144 489
Summa skulder 186 464 201 200 1 158 875 1 107 216

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 460 521 480 208 1 519 524 1 464 157

     Kommunen      Koncernen
2018
(tkr)

2017
(tkr)

2018
(tkr)

2017
(tkr)

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser 1 209 883 1 217 236 232 402 256 311

  Pensionsförpliktelser Not 21 232 314 242 050 232 314 242 050

  Borgensförbindelser 977 569 975 186 7 196 14 261

    *Gentemot kommunens företag 977 481 968 144 7 081 7 219

    *Egna hem och småhus med bostadsrätt 88 109 88 109

    *Övriga ansvarsförbindelser 0 6 933 0 6 933

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

2018 2017 2018 2017
Not 10
Markinnehav
Ackumulerat anskaffningsvärde IB 25 918 26 663 25 918 26 663
Årets anskaffning 795 795
Omklassificering av tillgångar Natureservat
Nedskrivning
Försäljningar -796 -745 -796 -745
Ackumulerat anskaffningsvärde UB 25 917 25 918 25 917 25 918

Not 11
Mark byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 177 065 170 648 1 264 174 1 344 429
Pågående nyanläggningar 90 130 45 534
Ackumulerade avskrivningar -98 838 -94 142 -346 147 -451 050
Bofört värde 78 227 76 506 1 008 157 938 913

Redovisat värde periodens början 76 505 72 554 890 143 927 036
Årets anskaffningar 6 419 8 329 100 429 54 055
Försäljningar (ack anskaffning) -14 -544 -4 764
Omfördelning från pågående arbete 139 216 99 211
Omfördelning till pågående arbete -91 870 -110 565
Utrangeringar
Försäljningar (ack avskrivningar) 23 578
Årets avskrivningar -4 697 -4 363 -29 240 -26 637
Investeringsbidrag
Årets uppskrivning mot eget kapital 12 900
Årets nedskrivning -12 900

Redovisat värde periodens slut 78 227 76 506 1 008 157 938 914

Not 12
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde utgående 150 201 140 214 299 074 344 776
Ackumulerat avskrivningar -129 097 -124 239 -171 338 -218 415
Bofört värde 21 104 15 975 127 736 126 361

Redovisat värde periodens början 15 975 16 609 126 830 107 345
Årets anskaffningar 9 987 4 803 15 399 32 007
Försäljning, just anskaffningsvärde -1 562
Omklassificering från pågående arbete 317 200
Omklassificering till pågående arbete -273
Försäljningar 897 -44
Årets avskrivningar -4 858 -5 437 -14 145 -12 874

Redovisat värde periodens slut 21 104 15 975 127 736 126 361

Not 13
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier 20 146 20 496 146 496
Andelar, Kommuninvest 541 541 541 637
Andelar i intresseföretag 55 089 54 990
Insatser 412 448 412 448
Bostadsrätter 512 512 512 512
Grundfondkapital 20 20 20 20
Långfristiga fordringar 41 700 42 149 2 022 2 414
Fordringar hos intresseföretag 900
Summa finansiella anläggningstillgångar 63 331 64 166 58 742 60 417
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        Kommunen         Koncernen

2018 2017 2018 2017

Not 14
Exploateringsfastigheter
Exploatering Lissbrändan 771 771 771 771
Hagagården 0 0 0 0
Lastbilsparkeringen 1 

1 
611 1 188 1 611 1 188

Lissbrändan 2 295 1 753 1 295 1 753
Exploatering Bryggerivägen 473 372 473 372
Exploatering Magasinet 3 845 845 845 845
Hjortgården 960 960 960 960
KV Ugglan Bostad 109 109 109 109
KV Ugglan Idrottsanläggning 45 45 45 45
KV Ugglan Skolan 83 83 83 83
Lissbrändan 3 1 065 1 065 1 065 1 065
Norra Nolänget 258 258 258 258
Södra Nolänget 330 330 330 330
Persborg 4 690 4 447 4 690 4 447
Stora industriområdet 532 532 532 532
Garvaren 13 699 699 699 699
Lerdal 36:63 1 056 1 056 1 056 1 056
Exploatering Rättvik övrigt 712 712 712 712
Brosågen Furudal 206 206 206 206
Lissbrändan 4 378 69 378 69
Exploatering Furudal övrigt 403 403 403 403
Summa 16 521 15 903 16 521 15 903

Not 15
Fordringar
Kundfordringar 9 744 8 712 25 677 16 341
Övrigt 35 453 43 718 39 911 46 153
Interimsfordringar 18 232 14 787 19 456 13 150
Summa 63 429 67 217 85 044 75 644

Not 16
Kassa och bank
Kassa 10 10 10 10
Bank 190 529 213 171 190 529 213 032
  varav kommunens dotterbolag 60 977 90 849
Summa 190 539 213 181 190 539 213 042

Not 17
Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 238 848 234 232 296 904 280 573
Rättelser jämförelseår -828
Ingående eget kapital efter rättelse i jämförelseår 296 076
Uppskrivning mot eget kapital 12 900
Årets resultat -12 189 4 616 -17 122 15 504
Utgående eget kapital 226 659 238 848 291 854 296 077

Not 18
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning pensioner 30 184 25 472 31 209 26 299
Avsättning pensioner ÖK-SAP 7 960 6 847 7 960 6 848
Avsatt till löneskatt på pensioner (24,26 %) 9 254 7 841 9 254 7 840
Utgående balans 47 398 40 160 48 423 40 987

Specifikation - Avsatt till pensioner
Pensionsbehållning 56 58 56 58
Förmånsbestämd ålderspension 28 155 23 446 29 180 24 274
Pension till efterlevande 2 246 2 505 2 246 2 505
PA-KL pensioner 3 684 3 109 3 684 3 109
Visstidspensioner 3 703 2 943 3 703 2 943
Särskilda avtalspensioner 47 47
Avsättning OPF-KL 300 211 300 211
Summa pensioner 38 144 32 319 39 169 33 147

Löneskatt 9 254 7 841 9 254 7 840
Summa avsatt till pensioner 47 398 40 160 48 423 40 987
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Kommunen Koncernen

2018 2017 2018 2017
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Ingående avsättning 40 159 37 752 40 914 38 430
Nya förpliktelser under året 7 295 3 581 7 567 3 730
VARAV
Nyintjänad pension 5 223 2 586 5 470 2 718
Intjänat OPF-KL 89 89 89 89
Ränte och basbeloppsuppräkning 1 045 804 1 070 821
Pension till efterlevande 1 924 1 924
Arbetstagare som pensionerats
Ändrad samordning 1 015 -895 1 015 -895
Övrig post -77 -927 -77 -927
Årets utbetalningar -1 470 -1 643 -1 472 -1 643
Förändring av löneskatt 1 414 470 1 414 470
Summa avsatt till pensioner 47 398 40 160 48 423 40 987

Aktualiseringsgrad 99 % 96 %

Not 19
Långfristiga skulder
Investeringsbidrag 2 498 2 499 2 498 3 138
Ackumulerad upplösning av investeringsbidrag -1 116 -837 -1 116 -837
Ingående anläggningslån 960 425 928 376
Nya lån 9 475 42 000
Årets amortering -9 950
Utgående skuld 1 382 1 662 971 282 962 727

Kreditgivare
Kommuninvest 969 900 960 425
Summa kreditgivare 969 900 960 425

Låneskuldens struktur, förfallotid
Andel som förfaller nästkommande år 28 % 23 %
Andel som förfaller inom 2–3 år 28 % 37 %
Andel som förfaller inom 4–5 år 25 % 22 %
Andel som förfaller senare än inom 6 år 19 % 17 %
Summa 100 % 100 %

Låneskuldens struktur, lånelängd
Andel lån på mellan 1–5 år 88 % 93 %
Andel lån mellan 6–10 år 12 % 7 %
Andel lån längre än 10 år 0 % 0 %
Summa 100 % 100 %

Andel lån med fast ränta 78 % 100 %
Snittränta 084 % 0,50 %

Andel lån med rörlig ränta 22 % 0 %
Snittränta 0 % 0,00 %

Genomsnittlig ränta 0,66 % 0,50 %

Not 20
Kortfristiga skulder
Kortfristiga låneskulder 60 977 90 849 500 500
Leverantörsskulder 30 753 16 544 51 791 25 900
Utgående moms 1 101 957 1 101 956
Källskatt och löneavdrag 8 274 8 355 8 274 8 355
Interimsskulder 72 904 73 649 105 021 99 594
Övriga kortfristiga skulder 11 073 9 184 20 906 9 184
Summa 185 082 199 538 187 593 144 489

Not 21
Pensionsförpliktelser
Pensionsåtaganden intjänade före 1998 186 958 194 793 186 958 194 793
Löneskatt på pensionsförpliktelsen (24,26%) 45 356 47 257 45 356 47 257
Utgående ansvarsförbindelse 232 314 242 050 232 314 242 050
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        Kommunen         Koncernen

2018 2017 2018 2017

Specifikation - ansvarsförbindelse
Intjänad pensionsrätt 150 323 155 671 150 323 155 671
Livränta 5 761 6 281 5 761 6 281
Pension till efterlevande 2 557 2 771 2 557 2 771
PA-KL och äldre utfästelser 25 579 25 303 25 579 25 303
Visstidspensioner 2 738 4 767 2 738 4 767
Summa pensioner 186 958 194 793 186 958 194 793

Löneskatt 45 356 47 257 45 356 47 257
Summa ansvarsförbindelse 232 314 242 050 232 314 242 050

Värdering och upplysningar om ansvarsförbindelse
Ingående avsättning 242 050 246 693 242 050 246 693
Nya förpliktelser under året 3 467 7 026 3 467 7 026
VARAV
Ränte och basbeloppsuppräkning 4 189 5 759 4 189 5 759
Aktualisering 625 162 625 162
Inkomstsamordnad visstidspension -1 229 939 -1 229 939
Övrig post -118 166 -118 166

Årets utbetalningar -11 302 -10 763 -11 302 -10 763
Förändring av löneskatt -1 901 -906 -1 901 -906

Summa ansvarsförbindelse 232 314 242 050 232 314 242 050

Aktualiseringsgrad 99 % 96 %

Foto: Catarina N Lilliehöök



59

Fem år i sammandrag (tkr)

2018 2017 2016 2015 2014

Externa intäkter 174 516 190 512 221 249 163 457 147 158
Externa kostnader 832 455 840 500 839 881 761 978 732 985

Finansnetto 5 730 3 294 5 368 5 336 7 359

Årets resultat -12 189 4 616 15 818 6 545 2 133

Nettokostnader (inkl finansnetto) andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag

-1,9 % 99,30 % 97,52 % 98,93 % 99,64 %

Förändring av verksamhetens nettokostnader, 
inkl finansnetto

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

Skatteintäkter 472 208 469 524 453 094 435 139 417 193
Generella statsbidrag och utjämning 177 387 191 586 185 654 174 794 172 632

Förändring av skatteintäkter och generella stb -1,7 % 3,5 % 4,7 % 3,4 % 2,5 %

Nettoinvesteringar 17 201 13 132 13 160 8 758 13 289

Anläggningtillgångar, totalt 188 579 182 564 183 326 142 360 240 432
Anläggningstillgång per invånare 17 17 17 13 22
Totala tillgångar per invånare 42 44 43 37 36

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

Eget kapital, totalt 226 659 238 848 234 232 218 414 211 869
Eget kapital per invånare 21 22 22 20 19

Soliditet 49,2 % 49,7 % 49,8 % 54,8 % 54,4 %
Soliditet inkl pensionsåtagandet i 
ansvarsförbindelsen (ej bokförd)

-1,2 % -0,7 % -2,6 % -12,0 % -18,0 %

Löner och arvoden, inkl arbetsgivaravgifter 532 835 518 875 491 726 451 144 430 457

Antal anställda (tillsvidare och visstidsanställda) 1 017 1 169 1 179 1 098 1 091

Antal årsarbetare (exkl. timanställda) 881 924 1 037 965 948

Sjukfrånvaro 7,6 % 6,3 % 7,0 % 6,6 % 6,4 %

Folkmängd  31/12 10 907 10 837 10 856 10 759 10 748
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats i enlighet med god redo-
visningssed och i överensstämmelse med den kommu-
nala redovisningsslagen. Avsteg från den kommunala 
redovisningslagen sker dock när det gäller kravet på 
systemdokumentation för redovisningssystemet. En 
plan har upprättats för genomförande av detta och 
delar av systemet har dokumenterats.

Anläggningstillgång
För att en investering ska bokföras som en anlägg-
ningstillgång så ska anskaffningsvärdet uppgå till 
minst ett helt basbelopp och livslängden uppgå till 
minst tre år.

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga 
anskaffningsvärden och sker linjärt. Den procentuella 
avskrivningen per år uppgår till 10–33 % på maskiner, 
inventarier och fordon, respektive 2–5 % på byggnader.

Lånekostnader
Kommunen tillämpar huvudmetoden avseende hante-
ringen av lånekostnader för anläggningstillgångar, dvs 
inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet.

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

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

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

Kundfordringar
Kundfordringar som är äldre än 12 månader och 50 % 
av dem som är äldre än 6 månader har reserverats som 
osäkra fordringar.

Pensionsförpliktelser
Pensionsåtaganden som intjänats före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Pensionsförmåner som avser tid från och med år 1998 
redovisas som en avsättning vad gäller garantipensioner, 
lönedelar över 7,5 basbelopp (kompletterande ålders- 
pension), efterlevandepensioner samt personer som 
omfattas av PA-KL (främst personer födda 1937 och 
tidigare). Omställningsstöd, pensioner till förtroende- 
valda enligt OPF-KL och enligt PBF har bokförts 
som en pensionsavsättning i balansräkningen. Övriga 
pensionsåtaganden efter 1998 behandlas som indivi-
duell del, enligt pensionsavtalen PFA 98,  KAP-KL 
och AKAP-KL Den individuella delen enligt KAP-KL 
avseende 2018 redovisas som kortfristig skuld och 
utbetalas i mars 2019. Halva kostnaden för AKAP-KL 
är kostnadsförd, hälften har bokats som kortfristig 
skuld. 

Semester- och övertidsskuld
Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och 
okompenserad övertid inkl. personalomkostnader är 
bokförda som kortfristig skuld.

Timanställda
De timanställdas löner för december har periodiserats.
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

AVSKRIVNING: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

AVSÄTTNINGAR: Ekonomisk förpliktelse som till storlek eller förfallo-

tid inte är helt bestämd.

INTERNRÄNTA: Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i 

anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnytt-

jats inom en viss verksamhet.

KAPITALKOSTNADER: Benämning för internränta och avskrivningar.

KORTFRISTIGA SKULDER: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande

verksamheten. Löptid under ett år.

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

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR: Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

PERIODISERING: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovis-

ningsperioder till vilka de hör.

SOLIDITET: Speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 

Soliditeten är det egna kapitalet i förhållande till de

totala tillgångarna, dvs visar graden av egna finansie-

rade tillgångar.

Ord och begreppsförklaringar

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

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

Redovisningsprinciper
kommunkoncernen

samt där verksamhetens omfattning eller balansom-
slutning uppgår till väsentliga belopp.

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

Avskrivningarna i dotterbolagen är hanterade enligt 
rådande praxis. Vid upprättandet av den sammanställda 
redovisningen har kommunens redovisningsprinciper 
varit vägledande.
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Revisionsberättelse
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Politisk organisation

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

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

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

Bildningsutskott

Socialutskott

Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott

Stab- och serviceförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Samhällsutvecklingsförvaltning

Socialförvaltning

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

Revision

Valnämnd

Individnämnd

Miljö- och
byggnadsnämnd

Gemensam Hjälpmedels-
nämnd i Dalarna

Gemensam nämnd inom 
Vuxenutbildningen

Gemensam Språktolk-
nämnd i Dalarna

Överförmyndare

Politiska organ Bolag Förvaltningar och enheter

KommunfullmäktigeTillfälliga 
beredningar

Miljö- och 
byggnadsnämnd

Överförmyndare

Stab- och serviceförvaltning

Socialförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Samhällsutvecklingsförvaltning

Gemensam nämd inom
vuxenutbildningen

(Tillsammans med Leksands kommun)

Rättviks kommunhus AB
Dotterbolag

Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Teknik AB

Rättviks Skoljordbruk AB

Dala Vatten och Avfall AB
Leksand, Rättvik, Gagnef och

Vansbro kommuner
Aktieinnehav 25%

Revision
Kommunstyrelse

Allmänt utskott

Bildningsutskott

Finansutskott

Personalutskott

Samhällsbyggnadsutskott

Socialutskott

ValnämndIndividnämnd

Gemensam
Hjälpmedelsnämnd i Dalarna
(Tillsammans med Landstinget Dalarna

och övriga kommuner i länet)

Gemensam
Språktolknämnd i Dalarna

(Borlänge kommun är värdkommun)

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018–2022

Parti C S M SD V KD Totalt

Mandat 13 10 6 6 2 2 39

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