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VERKSAMHETSBUDGET 2017

STAB & SERVICEFÖRVALTNINGEN

Enhet/verksamhet

Nettokostnad 2017

Nettokostnad 2016

Kostenheten

0

0

Städenheten

0

0

It-enheten

6 553

4 600

+ 1 953

Kanslienheten

6 047

5 600

+ 447

Ekonomienheten

6 205

6 050

+ 155

Personalenheten

6 640

6 575

+ 65

Räddningsavdelningen

13 655

13 475

+ 180

Summa

39 100

36 300

+ 2800
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Skillnad mellan
åren
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Verksamhetsplan 2017
STAB/Serviceförvaltningen
Enhet/verksamhet: IT Enheten/Telefoni.

Syfte
Syftet är att förvalta, driftsätta och övervaka kommunens (inklusive de kommunala bolagen),
system, applikationer, telefoni, mobila system och nätverk, samt att vara kommunens
verksamhetsstöd i IT-relaterade frågor.
IT-enheten har även den strategiska uppgiften att följa och bevaka den allmänna ITutvecklingen för att på ett effektivt sätt kunna bistå verksamheterna i strategiska IT-relaterade
val.

Kommunövergripande mål 2017-2019
Ett väl utbyggt mobil- och bredbandsnät för hushåll och företag skapar trygghet och möjliggör
för e-tjänster och distansarbete.

Målkriterier 2017
Verka för att skapa goda förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad.
Förbättra och utveckla IT-enhetens verksamhet för att svara upp mot ökade krav. Detta är ett
villkor för att vara en del i attraktiv arbetsgivare.
Aktiviteter
Kommunens IT-infrastruktur och datorbaserat informationssystem ska svara mot
verksamhetens behov och svara mot högt ställda krav på kostnadseffektivitet och säkerhet.
IT-enheten ska i första hand använda färdiga tillämpningssystem och moduler som är väl
beprövade på marknaden.
Förbättra och utveckla det trådlösa nätet.
IT-enheten skall ha en samordnande funktion för kostnadseffektivitet och funktionalitet för
hela kommunens IT-användande.
Åtkomsten av kommunens tjänster skall förbättras så att allmänheten kan på ett enklare sätt
komma åt kommunspecifika uppgifter som t.ex. e-tjänster.

5

Utveckla och anpassa tekniken inom telefoni och dess tjänster efter individens och
kommunens behov. Informera om tjänster och möjligheter inom telefonin samt fånga upp
frågeställningar och problematik för att hitta effektiva lösningar.
Omarbeta ärendeprocessen och rutiner internt på enheten.

6

Verksamhetsplan 2017
Kostenheten
Kostenheten består av sju produktionskök och tolv mottagningskök.

Syfte
Att erbjuda smakfulla och näringsriktiga måltider i förskola, grundskola, gymnasium
och äldreomsorg.
Kostenheten skall utifrån ett kundperspektiv erbjuda måltider med bra näringsinnehåll,
hygienisk säkerhet, ekonomi och miljö.
Vilket ger goda förutsättningar för hälsa, inlärning och god livskvalité.

Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva i. Det är därför
viktigt att vårt miljöarbete fortgår och att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
genomsyrar vår verksamhet.
Vi strävar efter att de råvaror som vi använder i de kommunala köken kommer från egen
produktion eller från närområdet.

Utskottsmål
• produkter som innehåller ämnen som är särskilt farliga för människors hälsa och
miljön fasas ut
• att öka andelen miljömärkta livsmedel i de kommunala köken
• en fortsatt utveckling av ”Återtaget”
Målkriterier 2017
- Andelen inköpta miljömärkta livsmedel ökas till 30%.
- Att köpa in mera miljömärkta produkter (diskmedel, engångsmaterial, rengöringsmedel och
börja städa köken med samma medel som städ gjort under flera år tid)

Aktiviteter
•
•
•
•
•
•

Vidare utveckla arbetet med återtag av råvaror från Stiernhööksgymnasiet.
Upphandlings arbete med inköpssamordnare angående nya livsmedelsavtal under
2017.
Fortbildning under våren. – Städutbildning med nya produkter.
Genomföra studie/utbyte med äldreomsorgskök i någon av våra grannkommuner.
Fortbildning v 44. ej bestämd.
Fortsätta att utveckla måltidssituationen på våra äldreomsorgsboenden. Arbete som
påbörjades av dietist under 2015 tillsammans med Soc.
Fortsatt förbättra kommunikation, valbarhet och leveranssäkerhet mellan kök
och avdelningar inom äldreomsorgen. Kontinuerligt arbete. Fortsatt införande av
portionsbeställningssystem (elektroniskt) startat höst -2013
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•

•
•
•

Riktlinjer till Rättviks Kommuns antagna övergripande kostpolicy ska arbetas
fram för skolverksamheterna i samarbete med Barn och ungdomsförvaltningen.
Pågående. Kostenhetens riktlinjer är framtagna och implementerade med berörd
kostpersonal, återstår rektorers arbete med pedagoger.
Fortsatt arbete med, utveckling av matlagning, arbetsmetodik/flöden på våra
tillagningskök och mottagningskök.
Vår kökschef besöker och arbetar med alla våra tillagningskök kontinuerligt.
Alltid ge god service och bra bemötande till omvärld och kunder.
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VERKSAMHETSPLAN
Stab- och serviceförvaltningen
Enhet/verksamhet: Ekonomienheten
Syfte
Svara för kommunens och koncernens strategiska frågor inom ekonomiområdet
som ekonomistyrning och planerings- och uppföljningsprocesser.
Vara förvaltningarnas ekonomistöd och ha ett övergripande ansvar för system och
rutiner inom ekonomiområdet.
Svara för kommunens strategiska frågor inom upphandling och inköpsområdet.
Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
Ekonomi och effektivitet
Vi har en god ekonomi som skapar utrymme och säkerställer kommande
investeringar och framtidssatsningar. Vi arbetar effektivt och kostnadsmedvetet i
hela organisationen och vi har väl avvägda avgifter.
Utskottsmål
• kommunens resultat motsvarar 2 procentenheter av skatteintäkterna
• det egna kapitalet är positivt, pensionsskulden inräknat
• ekonomiska avvikelser har analyserats och eventuella åtgärder vidtagits
Målkriterier 2017
• Fokusera på ekonomistödet åt förvaltningarna genom anpassning av
organisationen inom ekonomienheten och utveckla budgetansvariga inom
ekonomiområdet.
Aktiviteter
- Se över organisationen inom ekonomienheten i syfte att förbättra det
ekonomiska stödet till dom olika förvaltningarna.
- Utveckla informationen kring kommunens ekonomi både i intranätet och på
kommunens webbplats, bl.a. genom utarbetande av ekonomihandbok.
- Uppgradering av ekonomisystem och utbildning av användare i samband
med detta.
- Utveckla budgetsystemet genom införande av webbaserade moduler i syfte
att effektivisera budgetarbetet och att ekonomerna arbetar mera likartat.
- Genomföra flera interna utbildningar.
- Uppföljning av avtalstrohet.
- Utveckla ekonomiska analyser och jämförelse med andra kommuner.
- Utveckla samarbetet mellan ekonomerna.
- Förbättra prognossäkerheten genom utbildning av budgetansvariga.
- Öka konkurrensen inom vissa upphandlingsområden.
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- Öka medvetenheten både internt och externt om vad som gäller vi
upphandling av varor och tjänster.
- Genomföra förstudie av spendanalyssystem.
Verksamhetsplan 2017ekonomienheten
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VERKSAMHETSPLAN 2017
Stab och serviceförvaltningen
Enhet/verksamhet: Kanslienheten
Syfte
Kanslienhetens kärnverksamheten består av å ena sidan kansliverksamhet och å andra sidan
informationsverksamhet. Kansliverksamhetens uppgift är att, genom sammanträdesservice
samt tillhandahållande av relevant beslutsunderlag, ge kommunens centrala beslutsfunktioner
stöd och service samt att tillse att allmänna handlingar tillhörande deras verksamhet hålls
åtkomliga och är sökbara. Informationsverksamhetens uppgift är att se till att allmänheten får
tillgång till kommunal samhällsinformation samt svara för strukturering av den interna
informationen. Utöver detta svarar kanslienheten för juridisk rådgivning samt statistik- och
prognosverksamhet främst avseende befolkning. Kommunarkivets uppdrag är att ta hand om
och bevara Rättviks kommuns kulturarv i form av arkiv, d.v.s dokument. I det korta
perspektivet är syftet att tillgodose medborgares rätt när det gäller insyn i den kommunala
beslutsprocessen och med hänsyn till människors rättssäkerhet. I det långa perspektivet ska vi
säkra källmaterial för forskning. Hälsa skapas och utvecklas i samspel mellan de människor som
lever och verkar i samhället därför är samverkan viktig på alla nivåer för att åstadkomma en positiv
hälsoutveckling och tillväxt i Rättviks kommun. Folkhälsoarbete har en plats inom alla de
kommunövergripande målen. Folkhälsoarbetets målgrupp är alla medborgarna men barn, ungdomar,
äldre, personer med funktionsnedsättning och de grupper som har sämst hälsa idag, är särskilt
prioriterade.

Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
Valfrihet och självbestämmande kännetecknar möjligheternas Rättvik och invånarna känner
sig stolta över att vara Rättvikare. Antalet invånare har fortsatt öka bland annat genom en stor
inflyttning samt att Rättviksungdomarna i större utsträckning väljer att bo kvar eller flytta
tillbaka till sin hemkommun. Ålderssammansättningen har förändrats genom att antalet
ungdomar och unga familjer har ökat. Folkhälsoarbetet ger ett gott resultat och allt fler
människor förblir friska både fysiskt och psykiskt. Ett väl utbyggt mobil- och bredbandsnät
för hushåll och företag skapar trygghet och möjliggör för e-tjänster och distansarbete.
Kommunens information håller hög kvalitet och alla kan ta del av den. Kommunens mål och
visioner är väl kända och invånarna känner tillit till våra politiker och tjänstemän. Invånarna
känner sig delaktiga i såväl samhällets utveckling som i den demokratiska processen.
Utskottsmål
- vi har genomfört riktade insatser för att profilera Rättviks kommun som en attraktiv
boendeort
- vi har reviderat den grafiska profilen samt antagit en kommunikationsplan
- vi har en professionell inflyttarservice
- alla invånare ska kunna påverka kommunens fortsatta utveckling
- att alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva ett professionellt och gott
mottagande
- vi har en god medborgardialog där även ungas åsikter tas tillvara
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Målkriterier 2017
-

Invånarna känner sig delaktiga i såväl samhällets utveckling som i den demokratiska
processen.
Förbättra och utöka informationen från alla förvaltningar på webbplatsen. Målet är att
vårt resultat i olika webbundersökningar ska höjas.
Vi ska aktivt arbeta för att invånare och besökare i första hand söker information på
webbplatsen och därmed minska andelen telefonsamtal och utskick.
Närvara med information och marknadsföring vid större evenemang
Den positiva hälsoutvecklingen stärks genom bredare samverkan som en viktig del i
hållbarhetsarbetet

Aktiviteter
-

-

Vara kanslifunktion för kommunens centrala beslutsinstanser. Ärendehantering/
beredning/ sekreterarfunktion för KF, KS, AU, PU med flera utskott, Folkhälsorådet,
BRÅ , valberedningen, valnämnd samt särskilt tillsatta beredningar och utrednings/
arbetsgrupper. Löpande mäta genomsnittlig handläggningstid för ärenden med särskild
uppmärksamhet på remisshanteringen.
Fortsätt implementera det nya dokument- och informationshanteringssystemet
Marknadsföra och utveckla intranätet för alla användare inom kommunen.
Stödja utbyggnaden av e-tjänster genom att webbansvariga, it-enheten och berörd
förvaltning tillsammans arbetar med e-tjänsternas utveckling.
Svara för juridisk rådgivning(främst kommunaljuridik) till hela kommunorganisationen
Svara för samordning mellan kommunstyrelsens förvaltningar
Utredningar inom ansvarsområdet. Medverkan i den centrala verksamheten med
samhällsplanering.
Utveckla informationsarbetet inom intern och extern kommunikation, bl.a användande av
sociala medier
En kontinuerlig uppdatering av kommunens webbplats enligt senaste riktlinjer gällande
tillgänglighet och innehåll
Tillgängliggöra centralarkivets handlingar för allmänheten digitalt
Informera om befolkningens storlek och förändringar
Revidera Folkhälsoprogrammet
Revidera den Drogpolitiska handlingsplanen
Stärka och utveckla samverkan gällande det förebyggande arbetet - områdena
relationsvåld, mobbing, kränkande särbehandling, utanförskap och ANDT.
Hälsosamt åldrande hela livet – temadagar, fler mötesplatser och stärka samverkan för att
förebygga fall och fallolyckor.
Övergripande tillämpa det främjande arbetssättet
Breda utbildnings- och informationsinsatser för att ge ökad kunskap och medvetenhet om
sambanden kost, motion, ANDT och hälsa.
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VERKSAMHETSPLAN 2017
Stab- och serviceförvaltningen
Räddningsavdelningen
Syfte
Räddningstjänsten har de kommunala resurserna för att kunna genomföra räddningsinsatser och
tillsyn, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Nedanstående sex huvuduppdrag åligger
särskilt räddningsavdelningen att:
•
•
•
•
•
•

aktivt verka för och samordna förebyggande verksamhet inom kommunen
ansvara för åtgärder som underlättar för enskilda att ta sitt ansvar
ansvara för sotning och brandskyddskontroll
ansvara för tillsyn av enskilda att de uppfyller sina skyldigheter enligt LSO
ansvara för kommunal räddningstjänst
ansvara för undersökning av olycksorsak, förlopp och insats

Rättviks kommun har också till uppgift att svara för åliggande om ansvar enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor. Det ankommer därvid på räddningsavdelningen att bland annat:
•
•
•

meddela tillstånd i de fall tillståndsgivning åligger kommunen såsom vid hantering- och
överföring av explosiva varor samt vid yrkesmässig eller större hantering av brandfarliga varor
återkalla tillstånd i förekommande fall
utöva tillsyn över efterlevnad av givna tillstånd samt fatta beslut om avgifter för
tillståndsprövning, tillsyn, provtagning mm

Räddningsavdelningen ska dessutom:
•
•
•

utöver de uppgifter som åligger avdelningen enligt LSO stödja kommunen i deras arbete till skydd
mot olyckor
vara stöd för kommunen i dess arbete inom ramen för fredstida krishantering och höjd beredskap
upprätta ett handlingsprogram för kommunen i samverkan med kommunens olika förvaltningar

Omvärldsbevakning
Oro i omvärlden har gjort att behovet av ett civilt försvar har aktualiserats. Civilt försvar innebär för
Rättviks kommuns del både vår förmåga att skydda medborgarna vid ofred och höjd beredskap men
också det civila samhällets stöd till försvarsmakten. Den försvarsmakt vi har idag är beroende av det
civila samhället för att kunna genomföra insatser för att freda den nationella suveräniteten. Arbetet
med civilt försvar i Rättviks kommun kommer att rymmas inom räddningsavdelningen men andra
delar av de kommunala verksamheterna kommer att bli involverade.

Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
Invånarna upplever sig bo i en säker och trygg kommun både i samhället, i skolan, på arbetsplatsen
och i det egna hemmet. Utsattheten för brott, olyckor, bränder och samhällskriser är låg och man
känner tillit till samhällets olika funktioner.

1/2
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Målkriterier 2017
1. Vårt arbete ska präglas av kompetens, samverkan och miljöhänsyn och ske på ett
förtroendeskapande sätt.
2. Vi bejakar vägar som leder till en positiv utveckling av räddningstjänsten.
3. Vi är trovärdiga och opartiska.
4. Vi ska uppträda så att vi bemöts av respekt för våra breda expertkunskaper och därmed åtnjuta ett
tydligt och uppskattat förtroende hos våra avnämare.
5. Vi spelar en aktiv och tydlig roll i arbetet med att bygga ett tryggt och säkert samhälle där antalet
olyckor minskar.
6. Säkerställa behörighetskompetens inom de olika verksamhetsområdena
7. All RIB-personal (räddningstjänstpersonal i beredskap) ska genomgå 50 timmars internutbildning
8. Utveckla resonemanget om klimatförändringar i risk- och sårbarhetsanalysen för att på så vis öka
beredskapen för klimatförändringarnas följder
9. Säkerställa en tillräcklig personalbemanning för att klara uppdraget
Prioriterade områden och prestationsmål
1. Utbilda minst 500 personer i brandkunskap.
2. Utbilda de som önskar i Hjärt- lungräddning – Första hjälpen, uppskattningsvis 400 personer.
3. Utföra brandskyddskontroll och rengöring till 90 % (fristuppfyllnad).
4. Utföra tillsyn till 100 % enligt tillsynsplan.
5. Handlägga 100 % av de inkomna ansökningarna om så kallad ”egensotning”
6. Handlägga 100 % av de remisser som inkommer
7. Att primärvägen för utalarmering fungerar till 95 % av tiden, medelvärde
8. Genomföra hembesök av räddningstjänstpersonal i syfte att öka andelen fungerande brandvarnare
i hemmen.
Nyckeltal för resursfördelning
• Antal larm: 300 per år
• Antal tillsynsbesök: 63 per år
• Responstid i snitt: 12,30 minuter
• Brandskyddskontroller: 1000 per år
• Medborgarindex: medborgarna ska vara nöjda med räddningstjänsten (index minst 80)
Uppföljning och revidering
• Utföra fördjupad olycksutredning i samband med svåra olyckor.
• Uppdatera/revidera stående order
• Uppdatera/revidera insatsplaner

2/2
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Verksamhetsplan 2017
Stab & serviceförvaltningen
Enhet/verksamhet: Städenheten
Syfte
Vi skall utveckla och leverera konkurrenskraftiga tjänster för kommunens bästa. Städenhetens
uppdrag är att vårda och städa kommunens lokaler, så att vi har trevliga och fräscha miljöer
för medborgare och medarbetare samt för att upprätthålla fastigheternas värde. Vi sätter stor
vikt på att göra kunden nöjd.
Enheten skall kännetecknas av följande värderingar:
Kundorientering

Engagerat ledarskap

•

Aktivt lyssnande

•

Målmedvetenhet

•

Långsiktighet

•

Positiv inställning

•

Kvalitét

•

Nytänkande

•

Servicemedvetenhet

•

Öppen kommunikation

Ständig utveckling

Allas delaktighet

•

Förändringsvilja

•

Engagemang

•

Initiativtagande

•

Ansvarstagande

•

Nytänkande

•

Samarbete

•

Kvalitét

•

Ärlighet

Aktiviteter
•

Regelbundna kunduppföljningar

•

Fortsatt effektivisering av verksamheten

•

Bibehålla en god arbetsmiljö

•

Fortbildning (inom lokalvård)

•

Uppgradering av maskinpark

•

Bevakning av nya städmetoder & städmaterial

•

Studiebesök eller städmässa

•

Verka för att fastställda viljeinriktningar och planer följs

•

Fortsatt användande och uppföljning av bioteknik

•

Friskvårdsinriktade aktiviteter
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Personalenhetens verksamhetsplan 2017
Verksamhetens syfte – personalenhetens roll och uppdrag
Personalenheten arbetar mot kommunens mål inom den personalpolitiska och
personaladministrativa verksamheten.
Personalenheten ska leverera ett effektivt och professionellt stöd i arbetsgivarfrågor på såväl
operativ som strategisk nivå.
Personalenheten ansvarar för kommunövergripande samordning, planering, utveckling och
implementering av processer/verktyg/arbetssätt/motsvarande inom personalområdet.
Personalenheten sköter löpande löne-, pensions-, försäkrings- och personaladministration åt
kommunens förvaltningar och bolag.

Kommunövergripande mål och utskottsmål som berör Personalenheten
Attraktiv arbetsgivare
Rättviks kommun upplevs som en spännande och attraktiv arbetsgivare med ett kompetent
och tydligt ledarskap. Vi uppmuntrar till dialog och medarbetarskap och i kontakten med
kommunens invånare är ett positivt bemötande en självklarhet. Vi strävar efter en god
psykosocial arbetsmiljö där vi så lång det är möjligt möter medarbetarnas önskemål och
behov i en flexibel organisation. Vi uppmuntrar även ett gott samarbete med andra kommuner
och är öppna för nya arbetsformer.
Utskottsmål 2017-2019 Personalutskottet
- Vi har ett utvecklat chefs- och ledarskap i kommunen
- Vi har en plan för den framtida personalförsörjningen
- Vi har minskad sjukfrånvaro i kommunen
- Vi tillhandahåller praktik- och lärlingsplatser till unga och nyanlända
- Vi har ett aktivt arbete mot kränkande behandling och mobbing på våra arbetsplatser
- En plan för sysselsättningsgradsmodell för kommunen är framtagen

Målkriterier 2017 Personalenheten
Vi har ett utvecklat chefs- och ledarskap i kommunen
- Alla chefer har kunskap om det stöd i form av strukturer, processer och verktyg som
finns att tillgå samt kunskap om stödfunktionernas roll och uppdrag inom
organisationen.
-

Alla chefer är väl införstådda med sitt uppdrag och vet vilka förväntningar som finns
och vad de ska leverera.

-

Det finns en utvecklad och god dialog mellan chefer i organisationen.

Uppföljning: dialogmöten chef-personalstrateg samt chefsenkät
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Vi har en plan för den framtida personalförsörjningen
- Det kommunövergripande bemanningscentret är i drift och vi har en god överblick
över behov och nyttjande av korttidsbemanning inom organisationen.
-

Alla lediga tjänster administreras genom rekryteringsverktyg som är i bruk och
administreras centralt.

-

Utifrån förvaltningarnas långsiktiga verksamhetsmål har vi tagit fram uppgifter på
vilka personalresurser och vilka kompetenser organisationen behöver på kort och lång
sikt.

Uppföljning: statistik och avstämning

Vi har minskad sjukfrånvaro i kommunen
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs tillfredsställande på alla arbetsplatser
och vi har en fungerande samverkan på alla nivåer (medarbetarsamtal, APT, central
samverkan).
- Vi har en aktiv och fungerande rehabiliteringskedja.
- Uppföljning och analys av sjukfrånvaro sker regelbundet och strukturerat.
- Alla arbetsplatser har en plan för det hälsofrämjande arbetet som en del av sin
verksamhetsplanering.
Uppföljning: årlig uppföljning SAM, sjukskrivningsstatistik samt dialogmöten chef-personalstrateg

Vi har ett aktivt arbete mot kränkande behandling och mobbing på våra arbetsplatser
- Alla chefer har kunskap om hur man kan arbeta förebyggande mot kränkande
behandling och mobbing och tillämpar kommunens riktlinje och handlingsplan mot
trakasserier.
Uppföljning: dialogmöten chef-personalstrateg samt chefsenkät
En plan för sysselsättningsgradsmodell för kommunen är framtagen
- Förutsättningarna för sysselsättningsgradsfrågan, i enlighet med det övergripande
beslut som finns och de syften som PU beskrivit, och dess konsekvenser är utredda
och analyserade. Handlingsplan är framtagen och förankrad med fackliga motparter,
verksamheterna och politiker.
Uppföljning: avstämning

Aktiviteter för att nå verksamhetsmålen 2017
-

Tydliggöra och förankra HR:s samt löneadministratörers roller och ansvarsområden;
jämföra och identifiera andra stödfunktioners roller och ansvarsområden.
Utveckla underlag/mall för medarbetarsamtal för chefer.
Omarbeta introduktion för chefer.
Utbildning assistenter och chefer i lönesystemet och allmänna bestämmelser.
Fortsatt implementering av rehabmodul Heroma.
Flytta resursenheten till Stab & serviceförvaltningen och ta över korttidsbemanningen
från de verksamheter som berörs.
Utveckla samarbetet mellan personalenheten och förvaltningsledningarna avseende
strategisk verksamhetsutveckling och målarbete.
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-

Uppdatering av arbetsmiljöpolicy och översyn av övriga policys och riktlinjer inom
personalområdet.
Information/utbildning avseende kränkande behandling och mobbing
Erbjuda utbildning i Heroma självservice
Dialog med fackliga motparter och analys av verksamheternas förutsättningar och
behov avseende sysselsättningsgradsfrågan
Implementera verksamhetsanpassade lönekriterier
Utveckla arbetssätt för årlig lönekartläggning
Omarbeta underlag för löne- och medarbetarsamtal
Ta fram och implementera verktyg för att strategiskt kartlägga kompetens.

Årligen återkommande aktiviteter
-

Stöd till chefer i det operativa personalarbetet samt löpande arbete för att säkerställa
löneutbetalningar.
Samordna åter-rådgivning för medarbetare som har möjlighet att löneväxla till
pensionssparande.
Information/utbildning i personalfrågor för kommunens chefer inom ramen för HRfokus, grundläggande fackutbildningar för chefer och Heroma-uppdateringar.
Uppdatera och utveckla personalenhetens sidor på Intranätet.
Nyhetsbrevet Personalenheten informerar skickas ut vid fem tillfällen.
Genomföra kundenkät/uppföljning chefer som ger underlag för
verksamhetsutveckling.
Genomföra årlig dialog chef – personalstrateg - löneadministratör med genomlysning
av verksamheten samt skapa förvaltnings- och kommunrapporter utifrån den
information som framkommer i dialogerna.
Samordna löneöversyner och årlig lönekartläggning.
Samordning och administration av Utvecklande Ledarskap samt uppföljningsdagar på
temat ledarskap.
Samordna årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Samordna kommunövergripande introduktionsdag.
Administrera jubilarmiddagar och årets medarbetare
I samarbete med Komfri arrangera kring Blodomloppet som en kommunövergripande
personalsocial aktivitet.

18

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-03
Finansutskottet

FU § 3

Dnr 2016/464 012

Verksamhetsplaner/budget 2017 barn- och
utbildningsvf röaltningen
Ärendebeskriöning
Kommunchef Ulf Israelsson föredrog verksamhetsplanerna/budget för barnoch utbildningsförvaltningen.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhetsplaner/budget för 2017 antas.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
Finansutskottets vf rslag till kommunstyrelsen
- Anta barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplaner/budget
för 2017 enligt bilaga.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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1(1)

1(1)
Datum

2016-12-14
Barn- och utbildningsförvaltningen
Lars Kratz, 0248-702 05
lars.kratz@rattvik.se

Budget 2017
Block

Budget_2016

Budget_2017

Skillnad mellan
åren

Förskola

42 743

43 413

670

Förvaltning

20 314

20 746

432

Grundskola

104 846

106 340

1 494

Gy IKE

-22 642

-27 000

-4 358

Gymnasiet

75 040

80 459

5 419

Musikskola

3 934

4 077

143

Vuxenutbildning

2 365

2 365

0

226 600

230 400

3 800

Totalsumma
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VERKSAMHETSPLAN 2017
Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskola
Syfte
Bedriva förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt gällande styrdokument;
Skollagen och Läroplan för Förskolan.

Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
All vår skolverksamhet utvecklas kontinuerligt och vi erbjuder moderna och trygga
skolmiljöer för ett livslångt lärande. Kvalitén upplevs som hög på förskolan, grundskolan,
gymnasieskolan och vuxenskolan. Vi fortsätter att prioritera mindre barn- och elevgrupper
både inom barnomsorg och skola.
Bildningsutskottets utskottsmål 2017-2019
•
•
•
•
•

föräldrar har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av
flexibilitet och mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform
vi har startat upp Familjens hus tillsammans med Landstinget
det finns barnomsorg vid varje låg- och mellanstadieskola
barn och elever känner trivsel och trygghet i våra verksamheter
skolorna arbetar aktiv med entreprenöriellt lärande och har ett bra samarbete med
näringslivet

•

Målkriterier
- Våra förskolor och fritidshem har flexibla öppettider – kl. 06.00 - 18.30 vid behov, utöver de
lagstadgade tolv timmarna.
- Vi har rutiner för ansökan om annan driftsform.
- Vid uppstart AV Familjens hus samarbetar Centrala elevhälsan med Landstinget.
- Utbyggnad av barnomsorg vid varje låg- och mellanstadieskola har utretts.
- 100 % av våra barn och elever upplever trygghet och trivsel. (Mjuka värden fråga 1 samt
förskoleenkäten fråga 3)
- Alla enheter har en Plan mot diskriminering och kränkande behandling
- Alla förskolor och skolor arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande enligt läroplanerna.

Aktiviteter:
•
•

Förskolorna har flexibla öppettider – kl. 06.00 - 18.30 vid behov, centrala Rättvik
5.30–19.00, utöver de lagstadgade tolv timmarna.
Rutiner för ansökan om start av annan driftsform erbjuds via Barn- och
utbildningsförvaltningen.
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•
•
•

Förskolecheferna kommer att vara delaktiga i eventuell utredning om barnomsorg vid
Sätra och Söderås skola.
Förskolorna arbetar aktivt med den årligen omarbetade Planen mot diskriminering och
kränkande behandling. Arbetet följs upp bland annat i förskoleenkäten, fråga 3.
Alla förskolor arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande enligt läroplanen genom att ta
tillvara barnens idéer och stärka barnen att omsätta dem i praktiken.
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VERKSAMHETSPLAN 2017
Barn- och utbildningsförvaltningen
Enhet/verksamhet: Grundskolan
Kommunfullmäktiges mål
Kommunövergripande mål 2017-2019
All vår skolverksamhet utvecklas kontinuerligt och vi erbjuder moderna och trygga skolmiljöer
för ett livslångt lärande. Kvalitén upplevs som hög på förskolan, grundskolan, gymnasieskolan
och vuxenskolan. Vi fortsätter att prioritera mindre barn- och elevgrupper både inom barnomsorg
och skola. Våra särskolor är integrerade i grund- och gymnasieskolan samt anpassad till varje
elevs förutsättning. Elevhälsan har bred kompetens som möter alla elever och jobbar
förebyggande och hälsofrämjande. Barn och ungdomar trivs i Rättvik och upplever att de har
inflytande.
Bildningsutskottets utskottsmål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

föräldrar har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av
flexibilitet och mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform
vi har startat upp Familjens hus tillsammans med Landstinget
det finns barnomsorg vid varje låg- och mellanstadieskola
barn och elever känner trivsel och trygghet i våra verksamheter
elevantalet på byskolorna har ökat
alla elever i grundskolan klarar de nationella proven i alla ämnen
elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet
elever som går ut grundskolan har ett genomsnittligt meritvärde (betygsgenomsnitt) över
230
skolorna arbetar aktiv med entreprenöriellt lärande och har ett bra samarbete med
näringslivet

Målkriterier
-

-

Våra förskolor och fritidshem har flexibla öppettider – kl. 06.00 - 18.30 vid behov, utöver
de lagstadgade tolv timmarna.
- Vi har rutiner för ansökan om annan driftsform.
- Vid uppstart AV Familjens hus samarbetar Centrala elevhälsan med Landstinget.
- Utbyggnad av barnomsorg vid varje låg- och mellanstadieskola har utretts.
- 100 % av våra barn och elever upplever trygghet och trivsel. (Mjuka värden fråga 1
samt förskoleenkäten fråga 3)
- Alla enheter har en Plan mot diskriminering och kränkande behandling
- Alla skolor har en uppdaterad hemsida. (Med adekvat information)
- En utredning har genomförts för att allsidigt belysa förutsättningarna för att långsiktigt
säkra en fortsatt god skolverksamhet i Rättvik.
- 100 % av eleverna i grundskolan klarar de nationella proven.
- Elever som går ut grundskolan har godkända betyg i minst fem ämnen utöver
matematik, svenska och engelska.
- Alla elever i grundsärskolan läser vidare på gymnasiesärskolan.
Elever som går ut grundskolan har ett genomsnittligt meritvärde (betygsgenomsnitt) över
230.
- Alla förskolor och skolor arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande enligt läroplanerna.
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Aktiviteter:
- alla enheter arbetar förebyggande kring frågor gällande trygghet och trivsel. Detta arbete är
inplanerat i enhetens systematiska kvalitetsarbete.
- en plan mot diskriminering och kränkande behandling skrivs för varje enhet.
- enhetens likabehandlingsplan samt ordningsregler förankras och diskuteras i samtliga
elevgrupper.
- värderingsövningar och diskussioner kring normer och värden förs i elevgrupperna
- alla rektorer utser en webbansvarig person
- befintlig information revideras och uppdateras av webbansvarig.
- alla pedagoger tydliggör och kommunicerar syfte, mål och förmågor.
- formativ bedömning av elevens kunskapsutveckling sker regelbundet och dokumenteras i
Fronter.
- alla pedagoger tydliggör och kommunicerar syfte, mål och förmågor som eleven måste ta till
sig inom ramen för utbildning.
- samtliga enheter har en väl fungerande rutin och organisation för elever i behov av extra
anpassning och särskilt stöd.
- kunskapsuppföljning genomförs med tillhörande analys enligt vårt systematiska
kvalitetsarbete.
- alla elever har SYV-kontakter och får information gällande val av program på gymnasienivå.
- pedagoger tydliggör och kommunicerar syfte, mål och förmågor.
- utbildningen i grundskolan präglas av kreativitet och nyfikenhet.
- genomför läslyftet
- vårdnadshavare är delaktiga i och informerade om sitt barns skolgång, utveckling och
lärprocess.
- alla pedagoger har ett entreprenöriellt förhållningssätt.
- alla skolor har en plan för studie- och yrkesvägledning.
- utblicksarbete som koncept genomförs och utvärderas enligt handlingsplan på Rättviksskolan.
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VERKSAMHETSPLAN 2017
Barn- och utbildningsförvaltningen
Enhet/verksamhet: Förvaltningen
Syfte
Att leda, utveckla, stödja och administrera förvaltningens arbete med att uppnå de mål som
återfinns i aktuella styrdokument för verksamheterna i förvaltningen.

Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
Kommunövergripande mål 2017-2019.
All vår skolverksamhet utvecklas kontinuerligt och vi erbjuder moderna och trygga skolmiljöer
för ett livslångt lärande. Kvalitén upplevs som hög på förskolan, grundskolan, gymnasieskolan
och vuxenskolan. Vi fortsätter att prioritera mindre barn- och elevgrupper både inom barnomsorg
och skola. Våra särskolor är integrerade i grund- och gymnasieskolan samt anpassad till varje
elevs förutsättning. Elevhälsan har bred kompetens som möter alla elever och jobbar
förebyggande och hälsofrämjande. Musikskolan vårdar Rättviks tradition av sång och spel och
ger barn och ungdomar möjlighet att uppleva musikglädje. Barn och ungdomar trivs i Rättvik och
upplever att de har inflytande.
Bildningsutskottets utskottsmål 2016-2019.
• föräldrar har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet där utbudet präglas av
flexibilitet och mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform
• vi har startat upp Familjens hus tillsammans med Landstinget
• det finns barnomsorg vid varje låg- och mellanstadieskola
• barn och elever känner trivsel och trygghet i våra verksamheter
• elevantalet på byskolorna har ökat
• alla elever i grundskolan klarar de nationella proven i alla ämnen
• elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet
• elever som går ut grundskolan har ett genomsnittligt meritvärde (betygsgenomsnitt) över
230
• skolorna arbetar aktiv med entreprenöriellt lärande och har ett bra samarbete med
näringslivet
• Stiernhööksgymnasiet är en av länets mest attraktiva gymnasieskolor där majoriteten av
eleverna från Rättvik studerar
• gymnasiet har ett utökat samarbete med Vuxenutbildningen inom uppdragsutbildningar
och SFI

Målkriterier
- Våra förskolor och fritidshem har flexibla öppettider – kl. 06.00 - 18.30 vid behov, utöver
de lagstadgade tolv timmarna.
- Vi har rutiner för ansökan om annan driftsform.
- Vid uppstart av Familjens hus samarbetar Centrala elevhälsan med Landstinget.
- Utbyggnad av barnomsorg vid varje låg- och mellanstadieskola har utretts.
- 100 % av våra barn och elever upplever trygghet och trivsel. (Mjuka värden fråga 1 samt
förskoleenkäten fråga 3)
- Alla enheter har en Plan mot diskriminering och kränkande behandling
- Alla skolor har en uppdaterad hemsida. (Med adekvat information)
- En utredning har genomförts för att allsidigt belysa förutsättningarna för att långsiktigt
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säkra en fortsatt god skolverksamhet i Rättvik.
- 100 % av eleverna i grundskolan klarar de nationella proven.
- Elever som går ut grundskolan har godkända betyg i minst fem ämnen utöver matematik,
svenska och engelska.
- Alla elever i grundsärskolan läser vidare på gymnasiesärskolan.
- Elever som går ut grundskolan har ett genomsnittligt meritvärde (betygsgenomsnitt) över
230.
- Alla förskolor och skolor arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande enligt läroplanerna.
- Andelen elev som går ut med gymnasieexamen inom fyra år har ökat.
- 100 % av eleverna i gymnasieskolan klarar de nationella proven.
- Minst 60 % av ungdomarna skrivna i Rättvik studerar på Stiernhööksgymnasiet.
- Andelen elever från övriga länet har ökat.
- Alla elever på gymnasiesärskolans nationella program går ut med fullständig
gymnasiesärskoleutbildning.
- Antal uppdragsutbildningar har ökat.

Aktiviteter
-

Leda, stödja och administrera utvecklingen i förvaltningens verksamheter.
Ta fram riktlinjer och rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet samt internkontroll.
Bistå rektorer vid olika personalproblem samt arbeta med personalvård och rekrytering.
Bevakande av kölista och föräldrars önskemål om fritidshems- och förskoleplaceringar
samt ev. kö till skolorna.
Bevakande av betalningar för förskole- och fritidshemsplatser
Stödja verksamheterna i arbetet med likabehandling.
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VERKSAMHETSPLAN 2017
Barn- och utbildningsförvaltningen
Enhet/verksamhet: Musikskolan
Syfte
Musikskolans viktigaste uppgift är att alla barn och ungdomar som får kontakt med oss ska
uppleva musikglädje.
För musikskolans elever sker detta genom undervisning i instrument/sång samt deltagande i
konserter och projekt. För barn och ungdomar utanför Musikskolans ordinarie verksamhet sker
detta genom skolbesök, projekt och konserter. Vi ska också förvalta den tradition av sång och
spel som alltid funnits i Rättviks Kommun.

Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
Kommunövergripande mål 2017-2019.
Musikskolan vårdar Rättviks tradition av sång och spel och ger barn och ungdomar möjlighet
att uppleva musikglädje.

Målkriterie:
Antalet elever på musikskolan ska vara minst 300 st.
Aktiviteter
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fortsätta det påbörjade arbetet för att fler barn kommer i kontakt med musikskolan genom
projekt, konserter, samarbeten med för- och grundskolan m.m.
Erbjuda alla elever ensemblespel någon gång under året
Erbjuda alla elever att delta vid uppspel/konsert någon gång under året
Öka möjligheten för eleverna att arbeta med musikprogram vid datorer
Öka möjligheten för eleverna att spela in i vår musikstudio
Öka möjligheterna för att samordna kultur i Rättvik genom samarbete med såväl BoU,
Kultur, Fritid, studieförbund m.m.
Öka möjligheten att använda Musikskolans lärare och elever vid olika aktiviteter i
kommunens regi.
Fortsätta arbetet med att fler musiklärare i grundskolan hör till Musikskolans arbetslag
och har Musikskolans rektor som chef och arbetsledare.
Arbeta för att utveckla musikskolan såväl ekonomiskt som kvantitets- och
kvalitetsmässigt
Påbörja samarbete med gymnasiet
Öka elevantalet till minst 300 elever
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VERKSAMHETSPLAN
Barn- och utbildningsförvaltningen
Enhet/verksamhet: Stiernhööksgymnasiet, 2017
Syfte
Bedriva gymnasieutbildning för ungdomar 16-20 år enligt gällande styrdokument

Kommunfullmäktiges mål
Kommunövergripande mål 2017-2019
Våra skolor utvecklas kontinuerligt och vi erbjuder moderna och trygga skolmiljöer.
Kvaliteten upplevs som hög på förskolan, i grundskolan och på gymnasieskolan. Barn och
ungdomar trivs i Rättvik och upplever att de har inflytande.
Bildningsutskottets utskottsmål 2016-2019.
x att Stiernhööksgymnasiet blir en av länets mest attraktiva gymnasieskolor där minst
hälften av eleverna från Rättvik väljer att studera,
x att Stiernhööksgymnasiets gymnasiesärskola blir en av länets mest attraktiva
gymnasiesärskolor,
x gymnasiet har ett utökat samarbete med Vuxenutbildningen inom uppdragsutbildningar
och SFI.
Barn- och utbildningsförvaltningen har antagit följande målkriterier (strategiska mål) för att
förtydliga Bildningsutskottets utskottsmål 2017-2019.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

100 % av våra barn och elever upplever trygghet och trivsel.
Alla enheter har en Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Alla förskolor och skolor arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande enligt läroplanerna.
Andelen elev som går ut med gymnasieexamen inom fyra år har ökat.
100 % av eleverna i gymnasieskolan klarar de nationella proven.
Minst 60 % av ungdomarna skrivna i Rättvik studerar på Stiernhööksgymnasiet.
Andelen elever från övriga länet har ökat.
Alla elever på gymnasiesärskolans nationella program går ut med fullständig
gymnasiesärskoleutbildning.
Antal uppdragsutbildningar har ökat.

Stiernhööksgymnasiets aktiviteter:
x

x
x
x

Utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete inom både gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan:
o Arbetsplanen blir tydligare och mer förankrad bland all personal och elever.
o Rutiner kring rapportering, utvärdering och analyser fastställs.
Läslyftet. Alla lärare deltar i läslyftet.
Elevhälsoarbetet blir mer förebyggande och hälsofrämjande.
Utöka samarbete med vuxenutbildningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-03
Finansutskottet

FU § 2

Dnr 2016/764

Verksamhetsplaner/budget 2017
samhällsutvecklingsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Ulf Israelsson föredrog verksamhetsplanerna/budget för
samh- llsutvecklingsförvaltningen.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att samh- llsutvecklingsförvaltningens
verksamhetsplaner/budget för 2017 antas.
Proposition
Ordförande st- llde proposition pä ovanstäende yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
å Anta samh- llsutvecklingsförvaltningens verksamhetsplaner/budget
för 2017 enligt bilaga.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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VERKSAMHETSBUDGET 2017

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Enhet/verksamhet

Nettokostnad 2017

Nettokostnad 2016

Stab

2 161

1 770

Skillnad mellan
åren
391

Mark och plan

39 928

38 014

1 914

Miljö och bygg

2 310

2 338

-28

Näringsliv

6 201

6 172

29

Kultur

9 419

9 165

254

Ungdom o fritid

17 231

17 141

90

Summa förvaltning

77250

74600

2650
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VERKSAMHETPLAN
2017-2019
SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN
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Mål och aktiviteter
2017-2019
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Samhällsutvecklingsförvaltningen
Syfte
Samhällsutvecklingsförvaltningen samordnar och leder kommunens verksamheter som syftar till att
Rättviks kommun fortsatt ska utvecklas till en kommun som attraherar människor att bo, leva och
verka i.
Detta arbete sker i enlighet med förvaltningens värdegrund och i riktning mot kommunens vision.
Samhällsutvecklingsförvaltningen består av följande delar med budgetansvar:
•
•
•
•
•
•

Stab
Mark- och planenhet
Miljö- och Byggenhet
Näringslivsenhet
Ungdoms- och fritidsenhet
Kulturenhet

Värdegrund

Rättviks vision 2020
Rättvik är en tillväxtkommun som kännetecknas av att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar. Besöksnäringen har en fortsatt stark utveckling och näringslivet präglas av
entreprenörsanda, småskalighet, mångfald och jämställdhet. Här finns attraktiva boendemiljöer med
hög livskvalitet, trygghet, goda pendlingsmöjligheter och service för våra innevånare och besökare,
vilket bidrar till vår ökade inflyttning. Bidrar till trivseln gör också vårt rika kultur- och föreningsliv
och vår unika natur. Bevarade traditioner, nytänkande och mod i samklang skapar en fantastisk
livsmiljö.
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Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
Ekonomi och effektivitet
Vi har en god ekonomi som skapar utrymme och säkerställer kommande investeringar och
framtidssatsningar. Vi arbetar effektivt och kostnadsmedvetet i hela organisationen och vi har väl
avvägda avgifter.
•

Ekonomiska avvikelser har analyserats och eventuella åtgärder har vidtagits (Alla)

Demokrati och delaktighet
Kommunens information håller hög kvalitet och alla kan ta del av den. Kommunens mål och
visioner är väl kända och våra politiker och tjänstemän är tillgängliga för medborgarna. Invånarna
känner sig delaktiga i såväl samhällets utveckling som i den demokratiska processen.
•

Alla som kommer i kontakt med kommunen upplever ett professionellt och gott mottagande

Attraktiv arbetsgivare
Rättviks kommun upplevs som en spännande och attraktiv arbetsgivare med ett kompetent och
tydligt ledarskap. Vi uppmuntrar till dialog och medarbetarskap och i kontakten med kommunens
invånare är ett positivt bemötande en självklarhet. Vi strävar efter att möta medarbetarnas önskemål
och behov i en flexibel organisation där vi även samarbetar med andra kommuner och är öppna för
nya arbetsformer.
•

Vi tillhandahåller praktik- och lärlingsplatser till unga och nyanlända (Alla)

Förvaltningsgemensamma målkriterier
Följande målkriterier och aktiviteter är generella och gäller för samtliga enheter inom
förvaltningen.
•

Fortsätta samarbetet med grannkommuner som leder till bättre effektivitet
och ekonomiska förutsättningar.

•

I servicemätning via telefon och epost, i samband med KKIK, ska resultatet
för förvaltningen 2017 uppgå till 100 %.

•

Utveckla information och dialog med medborgarna

•

Förvaltningen är och uppfattas som en attraktiv arbetsplats

Respektive enhets nedbrutna verksamhetsmål utifrån de kommunövergripande målen samt
verksamhetsplaner med målkopplade aktiviteter redovisas under respektive enhet.
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Förvaltningsgemensamma aktiviteter för att nå målen 2017-2019
•
•
•
•
•
•

Fortlöpande kompetensutveckling för all personal med ekonomiskt ansvar
Inbjuda till samverkansmöten med grannkommuner inom respektive ansvarsområde i
syfte att identifiera samordningsvinster.
Utbilda all personal i det goda värdskapet
Utveckla och förbättra informationen till allmänheten bland annat via webbplats och
sociala medier
Erbjuda praktik- och lärlingsplatser i syfte att positivt marknadsföra kommunen och
förvaltningen
Genom gemensamma aktiviteter skapa harmoni och engagemang på förvaltningen
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Stab
Syfte
Stabsfunktionen har det övergripande ansvaret för att verksamheten inom mark- och planenheten,
miljö- och byggenheten, ungdoms- och fritidsenheten, kulturenheten och näringslivsenheten utförs
utifrån givna uppdrag med beaktande av de lagar och förordningar som styr verksamheten.
Stabsfunktionen ska styra, stödja, följa upp och utveckla förvaltningens samlade verksamhet mot
givna mål och budgetramar i syfte att skapa en effektiv och kostnadsmedveten organisation.

Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
A. Ekonomi och effektivitet
Vi har en god ekonomi som skapar utrymme och säkerställer kommande investeringar och
framtidssatsningar. Vi arbetar effektivt och kostnadsmedvetet i hela organisationen och vi har väl
avvägda avgifter.
•

A3 att ekonomiska avvikelser har analyserats och eventuella åtgärder har vidtagits

K. Attraktiv arbetsgivare
Rättviks kommun upplevs som en spännande och attraktiv arbetsgivare med ett kompetent och
tydligt ledarskap. Vi uppmuntrar till dialog och medarbetarskap och i kontakten med kommunens
invånare är ett positivt bemötande en självklarhet. Vi strävar efter att möta medarbetarnas önskemål
och behov i en flexibel organisation där vi även samarbetar med andra kommuner och är öppna för
nya arbetsformer.
•

K3 att vi har minskad sjukfrånvaro i kommunen

Målkriterier
Mål
Utveckla effektiva samarbetsformer inom och mellan enheterna
Utveckla fysiska och psykosociala arbetsmiljön så att friskskrivningarna ökar
Personalförsörj organisationen och kompetensutveckla personal och chefer inom
förvaltningen

Aktiviteter 2017-2019 för att nå målen
Omfattning
Utarbeta en tydligare ekonomiuppföljning och återredovisning
Genomföra veckovisa ledningsgruppsmöten och kvartalsvisa fördjupning för att skapa en
samsyn kring förvaltningens uppdrag
Genomföra minst två temadagar med all personal
Genomföra minst en skyddsrond per år på samtliga arbetsplatser
Genomföra en gemensam friskvårdsaktivitet per kvartal
Fortsatt implementera förvaltningens gemensamma värdegrund
Genomföra rekryteringar
Fullfölja Utvecklande Ledarskap med samtliga enhetschefer
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Mark- och planenheten
Syfte
Samhällsutvecklingsförvaltningen samordnar och leder genom Mark- och planenheten kommunens
verksamheter som syftar till att Rättviks kommun fortsatt ska utvecklas till en kommun som
attraherar människor att bo, leva och verka i. Bland enhetens verksamhetsområden finns att förvalta
och utveckla kommunens mark- och fastighetsbestånd, vår fysiska planering, mät- och GISverksamhet för bra beslutsunderlag, infrastruktur som allmänna platser och vägar, trafikföreskrifter
och kollektivtrafik samt natur och miljö.

Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
B. Vår trygga befolkning
Invånarna känner sig stolta över att vara Rättvikare. Antalet invånare har fortsatt att öka bland annat
genom en stor inflyttning samt att Rättviksungdomarna i större utsträckning väljer att bo kvar i sin
hemkommun. Ålderssammansättningen har förändrats genom att antalet ungdomar och unga
familjer har ökat. Befolkningen blir allt friskare både fysiskt och psykiskt.
C. Barnomsorg och skola
Alla våra skolor utvecklas kontinuerligt och vi erbjuder moderna och trygga skolmiljöer för ett
livslångt lärande.
D. Vård, omsorg och omtanke
Vi bidrar till stor valfrihet vad gäller boendeformer och aktiviteter. Våra äldre och personer med
funktionsnedsättning upplever sin vardag som positiv där det sociala innehållet genomsyrar
tillvaron utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.
E. Arbetsmarknad, näringsliv
Företagarna upplever ett gott samarbete med kommunen och konceptet ”Tillväxt & Tillsyn”
genomsyrar all kommunal verksamhet. Vi stödjer det etablerade näringslivet som till stor del består
av små- och medelstora företag och arbetar aktivt med nyetableringar. Rättvik är en känd
turistdestination och besöksnäringen är viktig för vår kommuns utveckling, därför fortsätter vi att
möjliggöra satsningar inom evenemang och besöksnäring. De gröna näringarna fortsätter att
utvecklas i en positiv riktning och efterfrågan på lokalproducerade livsmedel ökar.
F. Boende, samhällsplanering och infrastruktur
Vi erbjuder tomter för bostadsbyggande i attraktiva lägen. I takt med det ökade behovet byggs nya
bostäder av olika karaktär i hela kommunen. Vi erbjuder mark och lokaler som täcker näringslivets
behov. Vi har en framsynt samhällsplanering där vi bevakar invånarnas intressen och möter olika
människors behov. Möjligheterna att arbetspendla inom regionen är goda och vi har dessutom täta
tågförbindelser till Arlanda och Stockholm
• F1 att ett ”Vackert Rättvik” gör att vi bibehållit vår starka ställning som besöksort
• F2 att vi har utvecklat utemiljön i våra mindre orter
• F3 att Persborgsområdet, Lissbrändan och andra centralt belägna områden har färdigställts för
bostadsbyggande
• F4 att det har tillskapats minst 30 bostäder per år
• F5 att vi har bra kontakt med externa fastighetsägare och bostadsföretag som resulterat i
nyetableringar
• F6 att industrimark har färdigställs och marknadsförts
• F7 att en utvecklingsplan för strandnära lägen finns framtagen
• F8 att strandskyddet vid mindre vattendrag har upphävts
• F9 att en plan är antagen för utveckling av strandområdet där även en ”Sjöstad” i anslutning till
båthamnen samt Enåns utlopp finns med
38

8
•
•
•
•

F10 att vi har en bra pendlingstrafik till och från Rättvik
F11 att det finns en pendlarparkering i Söderås
F12 att vi har förbättrat kommunens vägar, gång- och cykelvägar samt trottoarer
F13 att vi aktivt marknadsför våra exploateringsområden

I. Kultur och fritid
Alla invånare och besökare ska kunna ta del av det stora utbudet av kultur samt fritids- och
ungdomsaktiviteter som finns att tillgå både i centrala Rättvik och i byarna. Det är därför av högsta
vikt att tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning ökar succesivt. Många vistas i vår
vackra natur. De uppmärkta lederna inbjuder till naturturism där vandring, cykling och ridning är
uppskattade aktiviteter.
J. Miljö och hållbarhet
Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva i. Vårt intensiva
hållbarhetsarbete fortgår och för våra anställda är det en självklarhet att ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet genomsyrar vår verksamhet. Vi uppmuntrar till ett klimatsmart, energisnålt
och miljövänligare levnadssätt. Det öppna kulturlandskapet som är en viktig resurs för
livsmedelsproduktionen men också för besöksnäringen har utökats. Vi strävar efter att de råvaror
som vi använder i de kommunala köken kommer från egen produktion eller från närområdet. Vi
uppmuntrar och stödjer vindkraftsetableringar..
• J2 främja miljöarbetet genom vindkraft
• J3 att det öppna landskapet utökas med hjälp av bland annat betande djur
• J5 att vi har ett effektivt skogsbruk enligt vår skogsbruksplan

Målkriterier
Mål
Riktade insatser för att fortsatt profilera Rättviks kommun som en attraktiv boendeoch besöksort
Professionellt bemötande till de som vill flytta till eller etablera sig i vår kommun
Medverka till trygga skolvägar samt attraktiva närområden
Ökad tillgänglighet för våra äldre och personer med funktionsnedsättning
Förbättra infrastruktur och etableringsmöjligheter för ökat företagande
En framsynt samhällsplanering som erbjuder goda möjligheter till boende,
näringslivsutveckling och infrastruktursatsningar
Fortsatt utveckling av mät- och GIS-verksamheten
Effektiv administration och utveckling av förvaltningens mark- och
fastighetsbestånd
Utvecklad kollektivtrafik inom Rättviks kommun och i regionen
Fortsatt underhåll och utbyggnad av infrastruktur och anläggningar med framsynthet
och långsiktighet
Värna, vårda och visa den natur- och kulturskatt vi har, både i bebyggelse och
landskap
Utöka andelen miljömärkta produkter i verksamheten
Utöka och värna det öppna landskapet i samverkan med övriga aktörer
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Mål
Driva ett aktivt och effektivt skogsbruks- och naturvårdsarbete
Verka för ett ekologiskt hållbart samhälle

Aktiviteter
Omfattning
Fortsatta åtgärder för ett vackert Rättvik
Medverka i arbetet med att skapa attraktivare centrum i tätorterna
Medverka i arbetet med det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet
Föryngring av ca 10 träd per år i tätorterna
Genomföra internutbildning av samtlig personal
Avlämningsplatser, busshpl, GC. Åtgärder för avlämning och hämtning vid, Ingels,
Söderås
Verka för bevarande och utvecklande av skolnära miljöer
Inventera det offentliga rummet och vidta erforderliga åtgärder
Intensifierade kontakter med externa fastighetsägare och bostadsföretag för att
möjliggöra nyetableringar
En aktiv marknadsföring av våra exploateringsområden för att möjliggöra nyetablering
Arbetet med ny ÖP inkl. LIS-områden fullföljs och antas
Fortsatt arbete med att få fram nya detaljplaner efter politisk prioritering
Planera för utveckling av utemiljöer i våra mindre orter
Upprätta detaljplan för Persborgsområdet för bostadsbyggande
Exploatering av Lissbrändan för bostadsbyggande
Bilda och sälja enstaka stycketomter där möjlighet finns
Se E1,1 och F3.1-F3.3
Skapa ett brett kontaktnät med företrädare från externa aktörer på bostadsmarknaden

Fullfölj etapp 1 av exploateringen av Lastbilsparkeringen och marknadsför tomterna
Övriga, färdiga, industritomter marknadsförs
En plan för utveckling av strandnära lägen tas fram
Dialog med Lst angående upphävning av strandskyddet vid mindre vattendrag
Arbeta för en planläggning av strandområdet, inkl. en sjöstad i anslutning till båthamnen
och Enåns utlopp
Planera för och anlägga en pendlarparkering i Söderås
Planera för en pendlarparkering i Vikarbyn
Se F10.1
Planera och genomföra förbättringar och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet
Fortsatt underhåll av vägar och broar
Utbyte av gatubelysning för mindre driftskostnader
Fortsatt arbete med utformning av gator och trafik i centralorter
Förbättring och ajourhållning av kartsystemen
Upphandla mättjänster i erforderlig omfattning
Skapa rutiner för beställning och expediering av nybyggnadskartor
Avveckling av byggnader som inte skall vara kvar i kommunens ägande
Arbeta aktivt med köp- och försäljning av mark
Förbättra och effektivisera driften av förvaltningens fastigheter
Utarbeta riktlinjer för prissättning av mark, tomter och arrenden
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Omfattning
Väl fungerande skolskjutsar. Fortsatt arbete med att öppna upp den stängda skoltrafiken
samt övriga samhällsbetalda resor så att den trafiken blir tillgänglig för alla.
Smidigare kollektivtrafik, mötesplats Vikarbyn. Arbetet fortsätter med den tänkta
busshållplatsen Rv 70 i Vikarbyn med tillhörande pendlarparkering.
Samverka med Siljanskommunerna för en helhetsbild för övergripande
infrastrukturfrågor
Utarbeta en långsiktig plan för drift och underhåll av kommunens kulturgårdar
Vid inköp/hantering av produkter väljs alltid det mest miljövänliga alternativet
Revidering/ajourhållning av plan för vindkraft
Samarbete med gymnasiet och andra aktörer för skötsel av det öppna landskapet
Skötsel av övrig mark = Landskapsvård
Delta i hållbarhetsarbetet och åtgärder kopplade till det
Bedriva ett aktivt och effektivt skogsbruk i enlighet med riktlinjer och skogsskötselplan
Ta fram underlag och förslag för ev. extern förvaltning av kommunens skogsinnehav
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Miljö- och Byggenheten
Syfte
Att i enlighet med koncept Tillväxt och Tillsyn bidra till god bebyggelse, rent vatten, frisk luft, bra
miljö, bra mat, hälsosamma bostäder samt välmående företag och föreningar.
Miljö- och byggnadsnämndensverksamhet spänner över ett stort område. Genom tillsyn,
information och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten, till luftföroreningar, buller och
miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att förhindra skador på miljö och människors hälsa. Dessutom
bidrar vi som en del av kommunens tillväxt till att förenkla och utveckla möjligheterna till ett gott
företagsklimat.

Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
B. Vår trygga befolkning
Valfrihet och självbestämmande kännetecknar möjligheternas Rättvik och invånarna känner sig
stolta över att vara Rättvikare. Antalet invånare har fortsatt att öka bland annat genom en stor
inflyttning samt att Rättviksungdomarna i större utsträckning väljer att bo kvar eller flytta tillbaka
till i sin hemkommun. Ålderssammansättningen har förändrats genom att antalet ungdomar och
unga familjer har ökat. Vi arbetar efter vår ungdomsstrategi och de unga känner att tillvaron är
meningsfull, att de blir sedda och att deras åsikter tas på allvar. Folkhälsoarbetet och det
förebyggande arbetet inom ANDT-området (alkohol, narkotika, doping och tobak) ger ett gott
resultat och befolkningen blir allt friskare både fysiskt och psykiskt. Ett väl utbyggt mobil- och
bredbandsnät för hushåll och företag möjliggör för e-tjänster och distansarbete. Med hjälp av vår
integrationssamordnare har vi tillsammans med det övriga samhället förbättrat integrationen på alla
plan.
E. Arbetsmarknad, näringsliv
Företagarna upplever ett gott samarbete med kommunen och konceptet ”Tillväxt & Tillsyn”
genomsyrar all kommunal verksamhet. Vi stödjer det etablerade näringslivet som till stor del består
av små- och medelstora företag och arbetar aktivt med nyetableringar. Rättvik är en känd
turistdestination och besöksnäringen är viktig för vår kommuns utveckling, därför fortsätter vi att
möjliggöra satsningar inom evenemang och besöksnäring.
De gröna näringarna fortsätter att utvecklas i en positiv riktning och efterfrågan på
lokalproducerade livsmedel ökar.
J. Miljö och hållbarhet
Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva i. Vårt intensiva
hållbarhetsarbete fortgår och för våra anställda är det en självklarhet att ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet genomsyrar vår verksamhet. Vi uppmuntrar till ett klimatsmart, energisnålt
och miljövänligare levnadssätt. Det öppna kulturlandskapet som är en viktig resurs för
livsmedelsproduktionen men också för besöksnäringen har utökats. Vi strävar efter att de råvaror
som vi använder i de kommunala köken kommer från egen produktion eller från närområdet. Vi
uppmuntrar och stödjer vindkraftsetableringar.
• J1 att vi har ökat andelen miljömärkta produkter i våra verksamheter
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Målkriterier
Mål
Hälsoförebyggande arbete - skall verka för att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god folkhälsa på lika villkor för hela befolkningen
Boende och inflyttning – Enheten verkar för en positiv befolkningsutveckling och
möjlighetsskapande istället för att bara se problemen, det handlar om att förmedla
en positiv syn på framtiden.
Att med god innovationskraft i arbetet, verka för välmående privatpersoner,
företag och föreningar. Detta inkluderar att förebygga, övervaka, åtgärda miljöoch hälsorisker för alla som vistas i kommunen. Detta för att de inte ska drabbas
av, eller riskerar att drabbas av, olägenhet för hälsan, miljöfara, lägre livskvalitet,
bristfälliga livsmedel eller försvårande förutsättningar till företagande eller
föreningsverksamhet.
Tillväxt och Tillsynskonceptet fortsätter att utvecklas, en samverkansmodell som
tillgodoser både kraven på tillsyn och strävan efter tillväxt
Produkter som innehåller ämnen som är särskilt farliga för människors hälsa och
miljön fasas ut

Aktiviteter
Omfattning
Kontinuerlig ekonomisk återkoppling för tidigt kunna upptäcka negativa trender.
Fokus på effektivitetsmarkörer kopplade till fakturerade tillsynsavgifter.
Fortsatt förebyggande arbete inom ANDT-området.
Uppnå de lagstiftade målen på högst tio veckors handläggningstid gällande
bygglov.
Utveckla informationsmaterialet vid kontakt med sökande för att upplysa om
eventuell kringlagstiftning(Avlopp, planändringar etc)
Effektivitetsmål
Handlägga minst 300 ärenden inom PBL
Fortsatt arbete med att implementera tillsyn enligt rättelsetrappan.
Samordnade inspektioner med alkoholhandläggare och räddningstjänst
Effektivitetsmål
Minst en gemensam tillsynsinsats under året
Alla livsmedelsverksamheter som klassats som högrisk ska få minst ett
kontrollbesök
Utföra provtagningar gällande badvattenkvalité på kommunens offentliga bad och
sjöar
Erbjuda utrustning och rådgivning dricksvattenprovtagning vid fastigheter med
egen brunn
Bidra till och utveckla samverkansgruppen gällande problematiken med
bärplockarläger
Bidra med att se till att användandet av kreosotstolpar fasas ut vid de platser
allmänheten har tillträde
Genomföra inriktningsövergripande tillsynsinsatser med representation av
miljöinspektör och byggnadsinspektör, ovårdade tomter
Bidra till att antalet bristfälliga avlopp minskar
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Omfattning
Effektivitetsmål
Genomföra ca 100 inspektioner av olika verksamheter
Tillhandahålla utrustning och kunskap till 80 provtagningar av enskilda brunnar.
Provtagningar av bl a mark, livsmedel och badvatten
Effektivitetsmål
Handlägga 700 miljöärenden enligt enhetens ansvarsområden
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Näringslivsenheten
Syfte
Enheten arbetar dynamiskt enligt Tillväxt & Tillsynsmodellen för att underlätta näringslivets och
landsbygdens utveckling. Vidare ansvarar enheten för kommunens roll i frågor som berör näringsliv
och landsbygd lokalt och regionalt, internt och externt. Även marknadsföringsansvaret för
kommunen finns under Näringslivsenheten. Enheten ansvarar för det strategiska hållbarhetsarbetet
för kommunen.
Näringslivsenheten arbetar för att Rättviks kommun skall associeras med kreativitet, innovation,
entreprenörskap och samverkan. Enhetens verksamhetsmål bygger till stor del på ”Tolv steg
framåt”, som är en politiskt fastställd konkretisering av kommunens näringslivsprogram, i tolv
punkter fram till 2017.

Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
Vår trygga befolkning
Valfrihet och självbestämmande kännetecknar möjligheternas Rättvik och invånarna känner sig
stolta över att vara Rättvikare. Antalet invånare har fortsatt att öka bland annat genom en stor
inflyttning samt att Rättviksungdomarna i större utsträckning väljer att bo kvar i sin hemkommun.
Barnomsorg och skola
Våra skolor utvecklas kontinuerligt och vi erbjuder moderna och trygga skolmiljöer för ett livslångt
lärande. Kvaliteten upplevs som hög på förskolan, i grundskolan och på gymnasieskolan. Barn och
ungdomar trivs i Rättvik och upplever att de har inflytande.
Arbetsmarknad, näringsliv
Företagarna upplever ett gott samarbete med kommunen och konceptet ”Tillväxt & Tillsyn”
genomsyrar all kommunal verksamhet. Vi stödjer det etablerade näringslivet som till stor del består
av små- och medelstora företag och arbetar aktivt med nyetableringar. Rättvik är en känd
turistdestination och besöksnäringen är viktig för vår kommuns utveckling, därför fortsätter vi att
möjliggöra satsningar inom evenemang och besöksnäring.
De gröna näringarna fortsätter att utvecklas i en positiv riktning och efterfrågan på
lokalproducerade livsmedel ökar.
•
•

Vi är bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking
Våra UF-företag får stöd och hjälp av kommunens näringslivsenhet.

Boende och samhällsplanering och infrastruktur
Vi erbjuder mark och lokaler som täcker näringslivets behov. Vi har en framsynt samhällsplanering
där vi bevakar invånarnas intressen och möter olika människors behov.
•
•

Att ett ”Vackert Rättvik” gör att vi bibehåller vår starka ställning som besöksort
Vi har bra kontakt med externa fastighetsägare och bostadsföretag som resulterat i
nyetableringar.

Kultur och fritid
Dalhallas breda programutbud samt det differentierade kulturutbudet på Kulturhuset och i
kommunen i stort, är av stor betydelse för vår utveckling och attraktionskraft. Många vistas i vår
vackra natur. De uppmärkta lederna inbjuder till vandring, cykling och ridning och den så kallade
”Naturturismen” ökar.
•

Att vi utvecklat våra fiskevårdsområden och att fisketurismen har ökat.
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Miljö och hållbarhet
Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva i. Det är därför viktigt att
vårt miljöarbete fortgår och att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genomsyrar vår
verksamhet. Vi uppmuntrar till ett klimatsmart, energisnålt och miljövänligare boende. Det öppna
kulturlandskapet som är en viktig resurs för livsmedelsproduktionen men också för besöksnäringen
har utökats. Vi strävar efter att de råvaror som vi använder i de kommunala köken kommer från
egen produktion eller från närområdet.
•

Att vi antagit en reviderad miljöpolicy samt lokala miljömål

Målkriterier

-

Innovativt användande av nya medier främjas i vår marknadsföring och i alla
utvecklingsprojekt.

-

Näringslivskontoret intensifierar sitt samarbete med gymnasiet för att skapa
synergieffekter inom flera områden samt att vi stöttar och hjälper våra UF-företag.

-

Tillväxt och Tillsyn fortsätter att drivas som ett Sverigeledande koncept inom området.
Konceptet prioriteras högt och utvecklas till att innefatta även alkoholtillsynen. Rättvik
fortsätter att ta sitt ansvar som föregångare inom Tillsynen som är en integrerad del av
hela Tillväxtarbetet.

-

God kommunikation och förståelse, liksom samverkan med de lokala branschnätverken
och företagarföreningarna, är utgångspunkt i allt vi gör.

-

Nyföretagarrådgivning och stöd till nyetableringar håller hög nivå, är kostnadsfritt med
maximalt två veckors handläggningstid.

-

Företagsbesök och forum för dialog är grundförutsättningar för våra framgångar. Detta
inkluderar frukostmöten, företagsfokus med 100 företagsbesök per år, samt flexibla
möten sammankallade av kommunen.

-

Vi fokuserar på att aktivt främja den lokala destinationsutvecklingen inom Visit Rättvik
till att bli en ledande destination. Därmed stärker vi den lokala vi-känslan och
förmågan.

-

Näringslivskontoret har den kompetens som krävs för utvecklingsarbeten mot
internationella marknader för besöksnäringen.

-

Cykling är en prioriterad outdoor-produkt där Rättvik tar plats och jobbar aktivt för att
öka cykelturismen lokalt.

-

Vi stöttar näringen i arbetet med att utveckla Meteorum till att bli en självklar
besöksanledning för Siljansområdet.

-

Landsbygdsutveckling och tillgänglighet utgör en genomsyrande kraft i alla
utvecklingsområden vi tar oss an.

-

Näringslivsenheten stöttar arbetet med ”Vackert Rättvik” med t ex inspel från näringen
i t ex gestaltning mm.

-

I samarbete med RFAB samt privata fastighetsägare skapar enheten en landningssida
för nyetableringar kopplat till behov av lokaler i första hand, men även mark

-

I samverkan med andra enheter arbetar vi för en fungerande grund för fisketurism samt
utvecklat våra fiskevårdsområden samt att fisketurismen ökat.

-

Starta upp ett övergripande arbete med en samlad plattform för hållbarhetsfrågorna,
inkluderande ekologi, ekonomi samt sociala strukturer.
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Aktiviteter
-

Enheten är aktiv på näringslivskontorets Facebooksida och Instagram-konto
uppdaterar dessa i snitt 1gång i veckan.
Regelbundna träffar med gymnasieskolans olika enheter genomförs.
Enheten deltar i juryn för UF samt stöttar UF-företagare med t ex
rådgivning mm.
Enheten träffar klasser, arbetar med matchningar utbildning-näringsliv och
andra skola-näringslivsfrämjande aktiviteter.
Enheten arbetar aktivt med att utveckla Tillväxt & Tillsyns spridning inom
kommunen.
Enheten deltar i arbetet med en eventuell flytt av alkoholansvaret för att
skapa synergier
Enheten leder, deltar och utvecklar de olika branschgrupperna. Varje
nätverk träffas minst en gång i halvåret.
Enheten har en tjänsteman tillgänglig minst tre förmiddagar i veckan för
inbokning.
Enheten leder och genomför Företagsfokus tillsammans med kommunalråd
under hösten 2017.
Enheten bidrar till Visit Rättviks utveckling genom delaktighet i alla
turistiska processer av strategisk karaktär.
Enheten utökar kontakten mot Visit Sweden, Visit Dalarna och deltar i
internationella kampanjer etc
Enheten arbetar nära näringen i arbetet med olika cykelevents.
Vi stöttar näringen och föreningen Meteorum för att främja den lokala
identitetsplattformen kring Siljan.
Enheten arbetar med hemsändningsbidrag och serviceutveckling.
Enheten levererar information och deltar i alla genomförandemöten kring
bildandet av ny landningssida för etableringar.
Marknadsföringsresurser riktas mot utvalda aktörer för styrda etableringar
Enheten arbetar med att förmedla affärskontakter och kompetens till
näringen inom fisketurism.
Bilda en referensgrupp med fokus på hållbarhetsfrågorna med
representation från flera enheter.
Genomför kompetenshöjande aktiviteter för kommunens personal samt
externa aktiviteter för att engagera lokalsamhället
Utveckla arbeten kring de globala målen på en strategisk nivå som flyttar
fram Rättviks kommuns positioner som en ansedd kommun gällande
hållbarhetsstrategiskt arbete
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Ungdoms- och fritidsenheten
Syfte
Samhällsutvecklingsförvaltningen samordnar och leder genom ungdoms- och fritidsenheten
kommunens verksamheter som syftar till att kommunens invånare och besökare ska ha tillgång till
ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar samt bra ungdoms- och fritidsaktiviteter. Ungdomars
verksamheter, inflytande och delaktighet prioriteras.

Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
Barnomsorg och skola
Barn och ungdomar trivs i Rättvik och upplever att de har inflytande
Vård, omsorg och omtanke
Våra äldre och personer med funktionsnedsättning upplever sin vardag som positiv där det sociala
innehållet genomsyrar tillvaron utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt
Demokrati och delaktighet
Kommunens mål och visioner är väl kända och våra politiker och tjänstemän är tillgängliga för
medborgarna. Invånarna känner sig delaktiga i såväl samhällets utveckling som i den demokratiska
processen.
Vi arbetar efter vår ungdomspolitiska strategi och de unga känner att tillvaron är meningsfull, att de
blir sedda och att deras åsikter tas på allvar
•
•

Att alla som kommer i kontakt med kommunen upplever ett professionellt och gott mottagande
Att vi har en god medborgardialog där även ungas åsikter tas till vara

Kultur och fritid
Alla invånare och besökare ska kunna ta del av det stora utbudet av kultur samt fritids- och
ungdomsaktiviteter som finns att tillgå både i centrala Rättvik och i byarna. Det är därför av högsta
vikt att tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning ökar succesivt. Många vistas i vår
vackra natur. De uppmärkta lederna inbjuder till naturturism där vandring, cykling och ridning är
uppskattade aktiviteter.
• Att verksamheten i Ungdomens Hus och Santana har utvecklats ytterligare i samarbete med
andra aktörer
• Att vi ger fortsatt stöd till ideella krafter, föreningar och studieförbund
• Att en skate-och aktivitetspark i anslutning till området Helsingland har färdigställts
• Att en ny lekplats Prästskogsvallen är invigd
• Att det finns ett utegym

Målkriterier

-

Att elevdemokratin utvecklas

-

Fortbilda den öppna ungdomsverksamhetens föreståndare samt
timanställda ledare.

-

Öppen fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning ska
innehålla ett varierat aktivitetsutbud utifrån besökarnas önskemål

-

Att unga är medvetna om vilka påverkansmöjligheter de har.
Att kommunens förvaltningar och utskott är insatta i samt gör verksamhet
och insatser utifrån den ungdomspolitiska strategin.
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-

Att det ungdomspolitiska arbetet sprids, dokumenteras och utvärderas.

-

Stödja föreningslivet genom möjligheter till ledarutbildning,
föreningsutveckling och medlemsrekrytering.
Andelen medlemmar i åldern 7-20 år i bidragsberättigade
föreningar/organisationer ska öka med 10 % till 2018

-

I samverkan med föreningar, länsstyrelse och intressenter utveckla
tillgängligheten och förutsättningar för fysisk aktivitet i Jarlområdet

-

Tydliggöra utgångspunkterna för olika vandringsleder och förbättra
kunskapen hos kommunens invånare och besökare om det stora och
varierade utbud av vandrings-, skid-, cykel- och ridleder som finns inom
Rättviks kommun

Aktiviteter
-

-

-

-

Arrangera fortbildningsinsatser kring elevdemokrati riktad till elever,
skolpersonal och politiker
Stödja demokratiarbetet genom att kontinuerligt träffa elevkår och
elevråd.
Planering av aktiviteter görs i samverkan med besökarna inför varje
termin.
Leda projektet och utvecklingen av Prästskogsvallen i samverkan med
intressenter.
Uppdatera webbsidan ”Ung i Rättvik” löpande över året.
Vid varje evenemang kontakta lokal media.
Marknadsföra Penningpungen samt medborgarförslag via web och på
skolorna.
Stödja Rättviks ungdomsråd genom att erbjuda dem fortbildning,
mötesorganisering och samverkan med andra ungdomsråd i länet.
Årligen arrangera sommarjobb inom området ungt inflytande
Arrangera inspirationsföreläsningar kring Barnkonventionen
Starta upp samt minst två gånger per år träffa en referensgrupp
bestående av tjänstepersoner och politiker för att följa upp och
utvärdera det ungdomsstrategiska arbetet.
Att regelbundet genomföra, redovisa resultat samt arbeta vidare med
LUPP.
Att arrangera Forum Ung med varierat innehåll bestående av
workshops och diskussioner
Bjuda in inspirerande föredragshållare till Rådet för ungdomsfrågor.
Verka för att Rådet för ungdomsfrågor fungerar som en referensgrupp
med utsedda representanter från elevråd, elevkårer, föreningar och
ungdomsråd.
Delta i nätverksträffar regionalt: DUNS och Region Dalarnas
strategiska nätverk
Genomföra gemensamma planerings- och ledarträffar för enhetens
fritidsledare för att kvalitetssäkra arbetet och skapa en gemensam
värdegrund.
Öka samverkan samt initiera till nya samarbeten med studieförbund,
föreningar och övriga samarbetspartners kring aktiviteter i den öppna
ungdomsverksamheten genom att bjuda in till olika temakvällar med
workshops.
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-

-

-

-

Utifrån idéer vi fått in från ungdomar engagera t ex studieförbund i
verksamheterna. 2017-2019
Stötta unga att själva initiera, söka medel till och genomföra projekt
och events tillsammans med fritidsledarna i våra öppna verksamheter.
Fortsatt samarbete med Svenska kyrkans ungdom och IFK Ore
(hockeyprofilen) vid arrangemang såsom skidresa, Junifestivalen och
friåkning i ishallen mm.
Vi ska vid två tillfällen arrangera idéverkstäder där vi visar hur lätt det
är att förverkliga sitt intresse från idé till genomförande och hur enkelt
det är att söka medel via Penningpungen och Pengaakuten.
Vi vill få in minst tre ansökningar till Penningpungen eller
Pengaakuten.
Vi kommer att marknadsföra våra verksamheter via sociala medier
och genom regelbundna besök i skolorna.
Ge fritidsledarna möjlighet att delta i aktuella föreläsningar.
Arrangera fortbildning/erfarenhetsutbyte för yrkesgruppen
fritidsledare.
Bjuda in yrkesgruppen fritidsledare i Rättvik till DUNS årliga
fortbildning av Dalarnas fritidsledare under hösten 2017 med
uppföljning efteråt.
Via gemensamma och enskilda föreningsträffar stötta föreningar i
utvecklings-, rekryterings- och integrationsarbete
Leda projektet och utvecklingen av ny skateboardarena i samverkan
med intressenter
Tillsammans med IK Jarl planera och söka finansieringslösningar för
utveckling av Jarlområdets arena.
Markbereda samt byta ut kvicksilverbelysning på 5 km elljusspåret i
Jarlområdet
Tillsammans med intressenter skapa enhetlig information och
märkning inom Jarlområdet
Ta fram ett tydligt skyltprogram i samverkan med övriga intressenter i
kommunen
Regelbundet förbättra och marknadsföra webbsidan Rättvik Outdoor,
där möjligheterna till olika former av friluftsaktiviteter beskrivs.
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Kulturenheten
Syfte
Samhällsutvecklingsförvaltningen leder genom kulturenheten kommunens folkbibliotek och
kulturverksamheter, som syftar till att kommunens invånare och besökare erbjuds ett differentierat
kulturutbud i hela kommunen.
Detta arbete sker i enlighet med förvaltningens värdegrund och i riktning mot kommunens vision.

Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
Barn ungdomar och skola
Barn och ungdomar trivs i Rättvik och upplever att de har inflytande.
Vård, omsorg och omtanke
Vi bidrar till stor valfrihet vad gäller aktiviteter, och våra äldre och personer med
funktionsnedsättning upplever sin vardag som positiv där det sociala innehållet genomsyrar
tillvaron utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.
Arbetsmarknad näringsliv
Rättvik är en känd turistdestination och besöksnäringen är viktig för vår kommuns utveckling,
därför fortsätter vi att möjliggöra satsningar inom evenemang och besöksnäring.
Demokrati och delaktighet
Kommunens information håller hög kvalitet och alla kan ta del av den. Kommunens mål och
visioner är väl kända och våra politiker och tjänstemän är tillgängliga för medborgarna. Invånarna
känner sig delaktiga i såväl samhällets utveckling som i den demokratiska processen.
•
•

Att alla som kommer i kontakt med kommunen upplever ett professionellt och gott mottagande
Att vi har en god medborgardialog där även ungas åsikter tas till vara

Kultur och fritid
Alla invånare och besökare ska kunna ta del av det stora utbudet av kultur samt fritids- och
ungdomsaktiviteter som finns att tillgå både i centrala Rättvik och i byarna. Det är därför av högsta
vikt att tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning ökar succesivt. Dalhallas breda
programutbud samt det differentierade kulturutbudet på Kulturhuset och i kommunen i stort, är av
stor betydelse för vår utveckling och attraktionskraft.
• Att vi ger fortsatt stöd till ideella krafter, föreningar och studieförbund.
• Kulturen ska efterfråga, stimulera, ta vara på och uppmärksamma barn- och ungdomars
kreativitet, engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande.
• Biblioteket ska vara en central resurs i kommunens arbete för att bidra till bildning, ökad
läskompetens, digital delaktighet och integration.
Miljö och hållbarhet
Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva i. Vårt intensiva
hållbarhetsarbete fortgår och för våra anställda är det en självklarhet att ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet genomsyrar vår verksamhet.
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Kulturpolitiskt program (kort version)
1. Rättviks kommun skall vara en kommun med stark kulturell profil som människor gärna bor i
och besöker.
2. Rättviks kultur skall präglas av kvalitet och mångfald.
3. Rättviks bibliotek med sina filialer skall vara kulturella mötesplatser och utvecklas i rollen som
informations- och upplevelsecentra. (Se Rättviks kommuns biblioteksplan, 2007)
4. Barn- och ungdomskulturen skall ha hög prioritet.
5. Studieförbund och kulturorganisationer skall stödjas.
6. Kulturarvet skall bevaras och den kulturella identiteten stärkas

Målkriterier

-

Fortsatt samarbete med Förskolans kulturgrupp och Skolkulturgruppen
(grundskolan).

-

Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning och deras läsning.

-

Biblioteket ska fortsätta att erbjuda äldre riktad service och aktiviteter.

-

Ett fortsatt arbete för att utveckla och bibehålla vår starka ställning som
besöksort
och att delta i och driva projekt inom bl.a. evenemang och besöksnäring.

-

Uppdatera och marknadsföra vår verksamhet och aktiviteter både via
webben, sociala media och i diverse tryckt material.

-

Enheten ska vara en aktiv del i integrationsarbetet genom att ge
nyanlända möjligheten att ta del av- och delta i Rättviks kultur- och
samhällsliv.

-

Utveckla det pedagogiska arbetet i kulturhusets alla verksamheter.

-

Vi ska ge fortsatt stöd till ideella krafter, föreningar och studieförbund.

-

Utveckla verksamheten i konsthallen inom ramen för vårt uppdrag- att
främst visa samtidskonst och konsthantverk av svenska och utländska
konstnärer.

-

Utveckla verksamheten i kulturhusets entréhall, med en blandning av
professionella utställare, elevutställningar, hobbymålare samt
studieförbund och föreningar.

-

Renoveringen och uppdateringen av utställningen i naturmuseet i
samarbete med kommunens miljöenhet och expertis på området
fortsätter.

-

Förvalta och utveckla bildarkivet.

-

Tillägna barn och ungdomar särskild uppmärksamhet för att bidra till att
stimulera deras kreativitet, engagemang, skapande förmåga och kritiska
tänkande.

-

Biblioteket ska tillägna barn och ungdomar särskild uppmärksamhet för
att bidra till deras språkutveckling, stimulera till läsning.

-

Biblioteket ska ge service och information till lärare och pedagoger

-

Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i
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kulturlivet.
-

Biblioteksverksamheten ska aktivt medverka i integrationsarbetet för
nyanlända och ägna personer med annat modersmål än svenska särskild
uppmärksamhet.

-

Utveckla och upprätthålla ett folkbibliotek som verkar för tillgänglighet,
att främja läsning och erbjuda kommunens invånare ett brett
kvalitetsutbud av olika medier.

-

Arrangera programverksamhet med bredd och kvalitet.

-

Utveckla och främja idéer och aktiviteter, med fokus på hållbarhet och
miljö.

-

Vi vill öka medvetenheten av det kulturella perspektivets betydelse, i
arbetet med hållbar utveckling i Rättviks kommun.

-

Vi vill bidra till att skapa en hållbar boende- och stadsmiljö.

Aktiviteter
-

Skolkulturgruppen, ett samarbete mellan BUF och Kulturenheten, ger barn i förskolan och
grundskolan kultur i form av konst, författarbesök, teater och musik. 18 arrangemang/år
Möjlighet för förskola och skola att boka visning och workshop kopplat till aktiviteter i
kulturhuset.

-

Läsecirkel för personer med kognitiv funktionsnedsättning. 8ggr/år

-

Kontinuerlig rådgivning till dagligverksamhet, äldreboende samt gruppboende i
biblioteksrelaterade frågor.

-

Service till lässvaga grupper genom tillhandahållande av talböcker, Lättlästa - och
Storstilsböcker samt information om Legimus-appen.

-

Tillhandahålla tekniska hjälpmedel för kommunikation för ovan nämnda grupper.

-

Medverkar och utbildar inom läsprojektet ”Läskraft - högläsning för dementa”.

-

Boken kommer verksamhet. 12gg/år.

-

Egna temaproduktioner i form av utställningar, workshops mm.

-

Fortsätta och utveckla arbetet tillsammans med Anoda-barnbildcenter.

-

Timmerhusprojektet i samarbete med kommuner och landsting.

-

Dela läslust-projekt i samarbete med Länsbiblioteket.

-

Öppethållande av huvudbibliotek/kulturhus 7 dagar i veckan, samt öppethållande av våra
filialer i Boda och Ore 2 respektive 3 ggr/veckan.

-

Förtydliga och förnya skyltar både inom- och utomhus.
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-

Fortsatt kompetensutveckling av enhetens personal.

-

Internt lärande

-

Omvärldsbevakning

-

Vi håller medborgarna och besökarna informerade och uppdaterade på vår verksamhet
genom att:

-

Uppdatera och se över möjligheterna med Insidan

-

Inför, vid och efter varje aktivitet dokumentera och sprida information via web- och
sociala media och externa kalendrar.

-

Marknadsföra våra evenemang och aktiviteter i diverse tryckt material och via utskick.

-

Information och broschyrer översätts till bl.a. Engelska.

-

Erbjuda nyanlända möjligheten att anordna aktiviteter i huset.

-

Anordna informationsträffar

-

Bjuda in aktuella föreläsare kring ämnet.

-

Samla de kommunala och ideella krafterna i Rättvik för att informera och besvara frågor
kring integration.

-

Erbjuda fri Wifi samt datorer.

-

Service med utskrifter och kopiering

-

Framställa pedagogiskt material för kommunens sevärdheter och kulturvandringar.

-

Konstvisningar

-

Workshops

-

Fortsatt ekonomiskt stöd till ideella krafter, föreningar och studieförbund samt fortsatt
aktivt samarbete med dessa.

-

7 st. utställningar är planerade i konsthallen 2017

-

Stiftelsen Mörksuggefonden och Rättviks bildarkivs samlingar är viktiga tillskott i
utställningsverksamheten.

-

Ca 15 st. utställningar i entréhallen och övriga utrymmen är planerade för 2017.

-

Utställning av barn/ungas konst i vår ART-BOX.

-

Förskolornas vårsalong.
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-

Naturmuseets avdelningar renoveras och förnyas:

-

Olje- och djupgasborrningar i Siljansområdet.

-

Historik över forskning/forskare i Siljansområdet.

-

Is över Rättvik, människan för 8 000 år sedan.

-

Skogen efter brand och fäboden.

-

Nytt förråd färdigställs.

-

Museets geologisamling sorteras och registreras i nytt system.

-

Avdelning färdigställs med kartor och broschyrer- ”besök i naturen”, fördjupning med
böcker och arkiv, plats för tillfälliga utställningar.

-

Ev. inredning i skåpen med fossilsamling.

-

Bildarkivet producerar fotoutställningar.

-

Arbetar för att fler bilder ska bli tillgängliga i det digitala bildarkivet.

-

Arbetar med interna och externa fotouppdrag.

-

Familjekul – läsinspiration och kulturglädje för de allra minsta. 6gr/år

-

Skollovsaktiviteter och sommarkonstskola.

-

”Kulturtimmen” frivillig men med pedagogledning verksamhet en em. i veckan
(skaparfika).

-

Erbjuda workshops

-

Möjlighet för enskilda unga konstnärer att ställa ut i kulturhuset.

-

Bokfika med barn mellan 10-14 år.

-

Samarbete med BVC och talpedagog för föräldragrupper. 4 ggr/år

-

Litteraturvägledning och biblioteksinformation till grundskolan. ca 50 klasser/år

-

Barn läser på olika sätt och vi arbetar därför med specialhyllor för barn med annat
modersmål än svenska samt barn med funktionsnedsättning.

-

Samverkar med skolan om Skapande skola-verksamheten.

-

Vägledning i informationssök och källkritik.

-

Arbeta med att överbrygga de digitala klyftorna.

-

Språkcafé
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-

Fortsätta samarbetet med projektet Språkvän.

-

Språkhylla

-

Pressreader4 000 olika dagstidningar och tidskrifter från 100 länder på över 60 språk.

-

Erbjuda ett utbud av media som präglas av allsidighet och kvalitet.

-

Erbjuda fjärrlån till bl.a. studenter.

-

Förmedla litteratur genom bl.a. litteraturträffar, högläsning och boktips.

-

Bokcirkel för vuxna 8/ggr/år

-

Ägna särskild uppmärksamhet åt personer med annat modersmål än svenska genom att
tillhandahålla riktad litteratur och språkkurser.

-

Fortsätta konverteringen till RFID för att utveckla tillgänglighet och service

-

Författarbesök, teater, musik, konst, föreläsningar etc. ca 40 program per/år.

-

Lördagsprogram med workshop. 4 ggr/år

-

Nätverksträffar såsom byarnas dag och slöjdcafé.

-

En fortsatt utveckling av Ore filialens programutbud.

-

Anordna workshops med fokus på bl.a. återbruk, miljö och återvinning.

-

Fortsätta anamma och utveckla återvinningstips och idéer på enheten.

-

Bjuda in föreläsare och anordna temakvällar i ämnet sociokulturell hållbarhet.

-

Arbeta för att enprocentregeln ska införas i Rättviks kommun, genom att ta fram ett
förslag tillsammans med MoP.
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VERKSAMHETSBUDGET 2017

Socialförvaltningen

Enhet/verksamhet

Nettokostnad 2017

Föreningsbidrag

169

Nettokostnad
2016
185

Skillnad mellan
åren
-16

Förvaltningsövergripande 14 773

13 689

1 084

Utveckling och stöd

44 137

0

44 137

Vård och
omsorg/äldreomsorg
Stöd och omsorg

125 312

144 054

-18 742

94 759

87 555

7 204

24 517

-24 517

270 000

9 150

Hälsa och sjukvård
Summa förvaltning

279 150

58

59

Riktade medel

Tkr

ÅA

Enhetschef ÄO

747

1,20

Enhetschef LSS

309

0,50

Assistent ÄO o LSS

209

0,50

1 265

2,20

Tkr

ÅA

777

1,29

1903

3,70

65

0,13

Sjuksköterska SÄBO

387

0,75

REHAB-assistent

468

1,00

3600

6,87

Socialsekreterare BOU

513

1,00

Kvalitateutvecklare BOU

428

0,75

Summa

941

1,75

Besparing

Tkr

ÅA

USK Mittimilla

-109

-0,25

OSA 1 av 8 platser

-103

Summa

-212

SUMMA

Externt finaniserade projekt
Stimulansmedel ÄO
USK Enåbacken natt
USK Demensteam
Dietist

Summa

Stimulansmedel BoU

60

-0,25

Senast ändrad 2016-12-14

VERKSAMHETSPLAN 2017
Socialförvaltningen
Kommunens socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i
samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser. All verksamhet skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och
integritet.
Socialförvaltningen är kommunens största förvaltning med sina cirka 1000 medarbetare, såväl
fast anställda som vikarier. Förvaltningen ansvarar för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vård och omsorg i särskilda boendeformer
Hemtjänst – boendestöd – dagverksamhet - nattpatrull
Hemsjukvård
Stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning
Anhörigstöd
Integration
Arbete och sysselsättning
Individ- och familjeomsorg
Alkohol- och tobakstillsyn

Förutom dessa verksamheter finns en gemensam förvaltningsövergripande stabsfunktion.
Förvaltningen ska säkerställa att:
• verksamheten följer och håller sig uppdaterade på lagar, förordningar, riktlinjer, domar
och övrig praxis som riktar sig mot förvaltningens ansvarsområde
• kvalitetsledningssystemet utvecklas inom verksamheten
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Kommunfullmäktiges mål (som helt eller delvis berör enheten/verksamheten)
Ekonomi och effektivitet
Vi arbetar effektivt och kostnadsmedvetet i hela organisationen och vi har väl avvägda
avgifter.
Vår trygga befolkning
Valfrihet och självbestämmande kännetecknar möjligheternas Rättvik. Antalet invånare har
fortsatt att öka bland annat genom en stor inflyttning samt att Rättviksungdomarna i större
utsträckning väljer att bo kvar eller flytta tillbaka till sin hemkommun. Vi arbetar efter vår
ungdomsstrategi och de unga känner att tillvaron är meningsfull, att de blir sedda och att deras
åsikter tas på allvar. Folkhälsoarbetet ger ett gott resultat och allt fler människor förblir friska
både fysiskt och psykiskt. Med hjälp av vår integrationssamordnare har vi tillsammans med
det övriga samhället förbättrat integrationen på alla plan.
Vård, omsorg och omtanke
Vi har en bra vård och omsorg med stor valfrihet vad gäller boendeformer, aktiviteter och
hemtjänst. De äldre och personer med funktionsnedsättning upplever sin vardag som positiv
där det sociala innehållet genomsyrar tillvaron utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.
Förutsättningarna för äldre att bo kvar i sitt hem är goda och anhörigstödet upplevs som gott.
Den digitala tekniken, som successivt utökas bidrar till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet eller
självständighet. Skolan och socialtjänsten har ett nära samarbete för barnens bästa.
Boende, samhällsplanering och infrastruktur
Vi har en framsynt samhällsplanering där hållbarhetsaspekterna vägs in, där vi bevakar
invånarnas intressen och möter olika människors behov.
Tillgänglighet och skydd
Invånarna upplever sig bo i en säker och trygg kommun både i samhället, i skolan, på
arbetsplatsen och i det egna hemmet. Utsattheten för brott, olyckor, bränder och
samhällskriser är låg och man känner tillit till samhällets olika funktioner. Då någon utsätts
för fysiskt eller psykiskt våld finns stöd och hjälp att tillgå.
Demokrati och delaktighet
Kommunens information håller hög kvalitet och alla kan ta del av den. Kommunens mål och
visioner är väl kända och invånarna känner tillit till våra politiker och tjänstemän. Invånarna
känner sig delaktiga i såväl samhällets utveckling som i den demokratiska processen.
Kultur och fritid
Alla invånare och besökare ska kunna ta del av det stora utbudet av kultur samt fritids- och
ungdomsaktiviteter som finns att tillgå både i centrala Rättvik och i byarna. Det är därför av
högsta vikt att tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning ökar successivt.
Miljö och hållbarhet
Vi lägger idag grunden för den miljö som framtida generationer ska leva i. Vårt intensiva
hållbarhetsarbete fortgår och för våra anställda är det en självklarhet att ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet genomsyrar vår verksamhet. Vi uppmuntrar till ett klimatsmart,
energisnålt och miljövänligare levnadssätt.
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Attraktiv arbetsgivare
Rättviks kommun upplevs som en spännande och attraktiv arbetsgivare med ett kompetent
och tydligt ledarskap. Vi uppmuntrar till dialog och medarbetarskap och i kontakten med
kommunens invånare är ett positivt bemötande en självklarhet. Vi strävar efter en god
psykosocial arbetsmiljö där vi så långt det är möjligt möter medarbetarnas önskemål och
behov i en flexibel organisation. Vi uppmuntrar även ett gott samarbete med andra kommuner
och är öppna för nya arbetsformer.

Utskottsmål 2017-2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vi har ökat valfriheten i vård och omsorg
antal kunder i LOV har ökat
andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende har ökat
andelen kunder som är nöjda med sin hemtjänst har ökat
kvalitén på våra LSS grupp- och serviceboende har höjts
ökat fokus på rehabilitering samt förebyggande insatser såsom friskvård, aktiviteter
och stimulans
vi har ökat stödet till föräldrar och barn
vi har startat upp Familjens hus tillsammans med Landstinget
vi erbjuder fler sommarjobb till unga

Aktiviteter
Rättviks kommun jobbar aktivt med hållbar utveckling
Under 2017 ska socialförvaltningen arbeta aktivt med tre av målområdena utifrån hållbar
utveckling och vår ambition är att väva samman de globala målen med de mål som är riktade
direkt till våra verksamheter.
Ingen fattigdom
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på
frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Man brukar tala om
multidimensionell fattigdom. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor. Att utrota fattigdomen är
en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga
rättigheterna. Rätten till social trygghet slås t.ex. fast i FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna, ändå saknar en stor andel av jordens befolkning grundläggande
trygghet.
Målkriterier:
• minska den andel som uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd
• ökat stöd till föräldrar och barn
• påbörja diskussion med landstinget gällande ett gemensamt “Familjens hus”
Hälsa och välbefinnande
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla
potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel
hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är
bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet,
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hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter. Den globala trenden är att människor lever
allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer. Den tilltagande
globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika typer av hälsohot. Insatser
som syftar till att motverka antibiotikaresistens är en viktig del av arbetet för skydd mot
hälsohot och för att säkra tillgång till nödvändiga läkemedel.
Målkriterier:
• motverka vårdrelaterade infektioner
• främja psykisk hälsa och välbefinnande
• ökat fokus på rehabilitering samt förebyggande insatser såsom friskvård, aktiviteter
och stimulans
• andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende har ökat
• andelen kunder som är nöjda med sin hemtjänst har ökat
• antalet fallolyckor har minskat
Minskad ojämlikhet
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön,
sexuell läggning, etnicitet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som
grund för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i
samhället. Vi måste verka för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och
påverka samhällsutvecklingen är rättvis. Ojämlikhet handlar också om skillnader i tillgång,
förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till och tillvarata potentiella möjligheter till
utveckling. Ojämlikhet tenderar att permanenta fattigdom eftersom fördjupad fattigdom i
olika dimensioner försvårar för människor och samhället att ta del av utveckling
Frågan om jämlikhet knyter an till merparten av övriga målområden. Utbildning av god
kvalitet, för alla genom hela livscykeln, är en nyckel till att bygga ett demokratiskt samhälle
och att främja jämlikhet och jämställdhet. Rättvis tillgång till hälsoservice och till
förhållanden som främjar en god hälsa främjar god livskvalitet och möjligheter till
försörjning, även för människor med begränsade resurser. Jämställdhet och kvinnors och
flickors egenmakt är centralt i arbetet med att åstadkomma större jämlikhet i samhället. Frihet
från våld i alla former är en grundläggande förutsättning för att kunna bygga upp hållbara
samhällen där alla individer och grupper kan använda sina förmågor
Målkriterier:
• verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala livet och får sina behov
tryggade inom kommunen
• kvaliteten på våra LSS grupp- och servicebostäder har höjts
• ökad valfrihet i vård och omsorg
• nolltolerans gällande våld i nära relationer
• underlätta en ordnad, säker och ansvarsfull integration
• fler sommarjobb till unga
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Fokusområden
Chef/Ledarskap
Kommunen arbetar aktivt för ett gott ledarskap och samtliga chefer ingår i en gemensam
utbildningssatsning som bygger på utvecklande ledarskap. På förvaltningsnivå bygger vi
vidare på denna satsning genom gemensamma chefsdagar.
Medarbetarskap
Vi är måna om våra medarbetare och vår ambition är att alla ska trivas, utvecklas och kunna
vara innovativa på sin arbetsplats. Ett arbete har startats upp med fokus på att se över
befintliga rutiner, scheman och arbetstider i nära samarbete med berörd personal, arbetet
kommer att fortgå under 2017.
Bemötande
Vår vilja och ambition är att alltid ha ett gott bemötande. Varje individ som kommer i kontakt
med oss ska uppleva oss som korrekta, medmänskliga och informativa. Alla möten såväl med
besökare, medarbetare, samarbetspartners som med personer i behov av stöd ska ske på ett
positivt och professionellt sätt.

Verksamheterna
Förvaltningens tre verksamhetsben beskrivs nedan, deras uppgift är att bryta ner den
övergripande verksamhetsplanen inom respektive enhet. De aktiviteter och handlingsplaner
som enheterna upprättar kommer att fungera som levande dokument inom verksamheterna
och vara underlag för uppföljning. Då många av målen kommer att kräva inblandning från
olika enheter kommer mycket av arbetet vara processtyrt med flera aktörer på banan, vilket vi
tror kommer att ge många positiva effekter och en lärande organisation.
Utredningar, genomförandeplaner och samordnande individuella planer
Fokus under 2017 är att arbeta aktivt med genomförandeplaner/vårdplaner på individnivå.
Varje enskild individs förmåga till delaktighet i alla moment ska underlättas på det, för
individens, bästa sätt. Delaktigheten (förmåga till, ev god man/förvaltare, ev stöd/hjälpmedel
etc) ska vara väl dokumenterad såväl i planen som under hela beslutsfattandet. Vidare ska det
alltid erbjudas en SIP då fler aktörer är inblandade i den enskildes vård och omsorg.
Genomförandeplanen ligger som grund för de insatser som den enskilde är berättigad till och
då vidare för planering och utförande av insatser.
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Utveckling och stöd
Består av en verksamhetschef samt fyra enhetschefer.
Enheten för bistånd och LSS-handläggning
Enheten består av enhetschef samt sex handläggare, vilka utreder och fattar beslut på
individnivå främst utifrån socialtjänstlagen (SoL) respektive lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag, vilket innebär att den ger de personer
som omfattas av lagen en rätt att få del av de stödåtgärder som anges, under förutsättning att
personen bedöms ha behov av insatsen. Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras
goda levnadsvillkor, detta då att jämföras med socialtjänstlagens skäliga levnadsvillkor. En
viktig arbetsuppgift för enheten är att hålla sig uppdaterad med aktuella domar och praxis
inom området, som en del i rättssäkerheten vad gäller utredning och bedömning. Enheten har
även uppföljningsansvar och tillsynsansvar gentemot verkställigheten. Kommunen har sedan
2011 infört lagen om valfrihet (LOV) inom utförande av hemtjänstinsatser. Det åligger
enheten att informera de blivande omsorgstagarna om vilka verksamheter som är godkända
som utförare samt även vara behjälpliga och neutrala i att stödja omsorgstagarna att välja
utförare. Vad gäller LOV så har kommunen tillsammans med Leksands kommun en
gemensam nämnd.

Enheten för individ- och familjeomsorg (IFO)
Enheten består av en enhetschef och 26 medarbetare. Det är en 1:e socialsekreterare för barnoch familjegruppen, en 1:e socialsekreterare för vuxengruppen och en 1:e socialsekreterare
för ensamkommande barn samt socialsekreterare, familjerättssekreterare,
familjehemssekreterare, familjebehandlare samt alkohol- och drogrådgivare. Vid enheten
finns även en kvalitetsutvecklare. Vid enheten utreder och fattar socialsekreterare beslut
gällande barn och familj samt ekonomi och missbruk med socialtjänstlagen (SoL) som grund.
Enheten arbetar för att stärka den enskilde individen/familjen till att möjliggöra ett
utvecklande av egna resurser. Alla insatser bygger på frivillighet och självbestämmande.
Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid åtgärder som rör barn,
ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller
behandlingsinsatser för barn, ska det som är bäst för barnet ligga till grund. Enheten bemannar
även kommunens ungdomsmottagning i form av kurator på 18 %. Som ett led i att minska
beroendet av alkohol och droger har en beroendemottagning skapats i samverkan med
öppenvårdspsykiatrin och primärvården.
Inom enheten bedrivs även öppna insatser av alkohol- och drogrådgivare och
familjebehandlare. Insatser till personer med missbruksproblematik ges i första hand inom
kommunens öppenvård samt i öppenvården som bedrivs tillsammans med Leksand och tre
andra kommuner. Stöd till föräldrar och barn ges i första hand på hemmaplan genom insatser
av familjebehandlare.
Enheten för arbete och sysselsättning
Enheten drivs av en enhetschef med uppdrag att ansvara för kommunens insatser vad gäller
sysselsättning/arbete i syfte att stödja människor till egen försörjning. Den ena insatsen är
arbetsmarknadsenheten med sex medarbetare i form av handledare, arbetsledare och
samordnare. Här sker även anställningar i form av offentligt skyddad anställning (OSA).
Enheten anordnar praktik för personer som anvisats av IFO eller Arbetsförmedlingen samt
sommarjobb för ungdomar. Projektet ”Unga till arbete” (UTA) och åtgärder inom ramen för
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”Delegationen för unga” (DUA) samordnas här. Anvisade från Arbetsförmedlingen eller från
IFO kan få sysselsättning eller praktik på verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder.
Samverkan sker även med barn- och utbildningsförvaltningen inom ramen för kommunens
aktivitetsansvar för unga som riskerar att hoppa av skolan.
Den andra delen är verkställighet av beslut om daglig verksamhet enligt LSS med 15
medarbetare. Det finns fem fasta verksamheter med olika inriktningar, bland annat färg och
form, matlagning, servicegrupp samt dataverkstad. Utöver dessa finns möjlighet till enskild
placering mot privata företag eller inom kommunens egna verksamheter. En samordnare
följer kontinuerligt upp denna insats och målsättningen är att kunna möjliggöra en övergång
till den reguljära arbetsmarknaden.
Samverkan för snabbare väg till egen försörjning, med syfte att den enskilde får det stöd den
behöver från flera myndigheter, görs via Centralen. Centralen är ett samverkansorgan med
Leksand och Gagnef. Där ingår även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
öppenvårdspsykiatrin och primärvården.

Enheten för integration
I enheten finns två hem för vård och boende (HVB), utslussningsdel och en
integrationssamordnare. En enhetschef är ansvarig för enheten och det finns 24 medarbetare.
På kommunens HVB arbetar boendeassistenter och samordnare. Där arbetar man för att ge
ungdomarna en hemliknande miljö, där skola och meningsfull fritid är två av hörnstenarna. I
utslussverksamheten arbetar man stödjande med ungdomar som har uppehållstillstånd och är
på väg in i ett självständigt liv. Integrationssamordnaren arbetar med vuxenmottagandet, att ta
emot nyanlända med uppehållstillstånd. I det ingår att samordna de resurser som finns runt
mottagandet, såsom kontakt med Arbetsförmedlingen, boendeförmedling, erbjuda
samhällsorientering och kontakt med skolor. I uppdraget ingår även att återsöka medel från
Migrationsverket. En ny placeringsform kommer att starta upp, i form av stödboende för barn
och unga 16-20 år. Den formen kan bli aktuell för barn och unga som är i behov av
utslussning och eftervård efter placering i HVB eller familjehem.
Överenskommelse gällande mottagande av barn/unga samt vuxna finns upprättat. Samverkan
sker med övriga förvaltningar i kommunen, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen.
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Stöd och omsorg
Består av en verksamhetschef samt sex enhetschefer.
Ordinärt boende
Verksamheten är indelad i fyra områden Boda/Furudal, Södra, Västra och Östra. Här arbetar
fyra enhetschefer och ca 122 medarbetare. Insatser i ordinärt boende benämns oftast med
hemtjänst vilket är ett bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes
bostad eller motsvarande. Behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hur dessa ska
utformas. Insatserna ges för att underlätta den dagliga livsföringen och för att göra det möjligt
att bo kvar i det egna hemmet. Insatsen ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska,
psykiska och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver hjälp och stöd i den
dagliga livsföringen. Till hemtjänstens uppgifter hör både personlig omsorg och insatser av
servicekaraktär. Inom hemtjänst tillämpas lagen om valfrihetssystem (LOV), vilket kort
innebär att den enskilde har möjlighet att välja utförare, utifrån de godkända leverantörer som
finns tillgängliga (i dagsläget en godkänd förutom egenregin).
Vidare finns även benämningen boendestöd vilket är ett bistånd i form av stöd i den dagliga
livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Boendestöd syftar till att stödja den
enskilde att klara vardagliga aktiviteter i det dagliga livet utifrån ett re-/habiliterande uppdrag.
Under 2016 har ett demensteam startats upp och erbjuds till de personer som har
demenssjukdom och är i behov av särskilt stöd och kompetens. Demensteamet är en
specialiserad arbetsgrupp som arbetar med inriktning mot dementa och deras anhöriga.
Vidare verkställs även insatsen dagverksamhet inom enheterna. En verksamhet som genom
social stimulans och aktivering syftar till att bryta ensamhet och isolering. Dagverksamheten
kan också hjälpa den enskilde att bevara psykiska och fysiska funktioner. För den som vårdar
en närstående är ofta avlastning i form av dagverksamhet en viktig stödinsats.
Insatser nattetid utförs av nattpatrullen och kan bestå av allt från tillsyn till olika
hemtjänstinsatser. Ansvar för trygghetslarm ligger också inom enheten. Insatsen innebär för
många en avsevärt ökad trygghetskänsla och är därför en viktig faktor för den enskildes
möjlighet att kunna bo kvar i den egna bostaden.

Enheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning
Inom enheten arbetar två enhetschefer, 57 medarbetare och ett antal uppdragstagare för att
verkställa beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
socialtjänstlagen (SoL) och Försäkringskassans beslut om personlig assistans. Det finns sex
gruppbostäder, en servicebostad samt arbetsgrupper som arbetar med att verkställa beslut
inom ordinärt boende i form av personlig assistans. Här verkställs även insatserna
korttidsvistelse, korttidstillsyn, ledsagare, kontaktperson och avlösare. Vid enheten arbetar
bland annat undersköterskor, personliga assistenter och vårdare.
Fokus är att arbeta med utveckling av brukarinflytande och delaktighet, fortsatt
implementering av ICF samt utveckling av välfärdsteknologi. Inom verksamheten finns
teknikcoacher som arbetar för en ökad digital delaktighet för de som bor i service- eller
gruppbostäder. Inventering av hur framtida LSS bostäder ska utformas och vilken kompetens
som behövs, är ett pågående men mer långsiktigt arbete.
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Vård och omsorg
Består av en verksamhetschef samt fem enhetschefer.
Särskilt boende (SÄBO)
Det finns fem särskilda boenden inom kommunen. Prästskogen med 38 boendeplatser och 13
korttidsplatser. Enådal har 56 boendeplatser. Backåkern 17 boendeplatser och 3
växelvårdsplatser. Orestrand 20 boendeplatser samt Enåbacken med 45 boendeplatser med
inriktning mot demens. Fyra enhetschefer ansvarar för boendena och ca 200 medarbetare.
Med särskilt boende avses permanentboende med helinackordering som är avsett för personer
som i den dagliga livsföringen, har ett behov av omfattande omvårdnadsinsatser större delen
av dygnet. Omvårdnadsbehovet ska inte vara tillfälligt och kräver biståndsbeslut för
inflyttning. Det särskilda boendet skall kunna erbjuda en god omsorg som beaktar den
enskildes behov av självbestämmande, integritet, trygghet och livskvalitet. Kommunens
samtliga SÄBO erbjuder social aktivitet för den som vill och omvårdnadspersonal finns
dygnet runt. I verksamheten finns även korttidsplatser som avser vård och omsorg under en
kortare tid eller som växelvård där personen kan vårdas under förutbestämda veckor och
intervaller.
Hälso- och sjukvårdsenheten
Enheten drivs av en enhetschef. Totalt omfattar enheten ca 35-40 medarbetare inklusive
vikarier. Sjuksköterskor med ansvar på särskilt boende och korttidsboende,
distriktsköterskor/sjuksköterskor i hemsjukvård, sjuksköterskor som täcker kvällar, nätter och
helger s.k. joursjuksköterskor samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är en ramlag vilket innebär att det är en skyldighet att
erbjuda och kan inte överklagas. Det övergripande målet är god hälsa och vård på lika villkor.
Kraven innefattar bland annat god kvalitet, trygghet, god hygienisk standard, respekt för
integritet och självbestämmande samt individens delaktighet och samtycke. Vården ska ges
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den
som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Kommunens
ansvar och befogenheter omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare.
Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för hälso- och sjukvårdsåtgärder som kan vara av både
planerad och mer akut karaktär. Planerade åtgärder och ordinationer utförs samt
riksförebyggande arbete i samverkan med övriga professioner på respektive enhet.
Hemsjukvård innefattar planerade åtgärder till personer som inte själva eller med stöd kan ta
sig till som vårdcentral. Åtgärderna ska vara sammanhängande över tid och en vårdplan ska
upprättas. Hemsjukvården utför även hembesök på uppdrag via vårdbegäran.
Rehabpersonalen kan göra hembesök för bedömning och behandling. De hjälper dig även med
utprovning, förskrivning av och träning med hjälpmedel. De ger instruktioner och
handledning till personal och anhöriga både i ordinärt boende och på särskilt boende.
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Demenssjuksköterska
Demenssjuksköterskan arbetar kommunövergripande med råd, stöd, handledning och
utbildning om bemötande och demenssjukdom. När glömskan ställer till praktiska problem,
kan det behövas tips och stöd för att få vardagen att fungera bättre för de personer som
drabbats av eller misstänks drabbats av demenssjukdom samt närstående till dessa.
Dietist
I verksamheten finns en legitimerad dietist. Dietistens uppdrag är att sätta fokus på maten
både utifrån näringsintaget men även på måltiden. Det innefattar att följa matens väg från
köket till den enskilde på boendet. Handledning och upprättande av riktlinjer och rutiner ingår
också i uppdraget. Tjänsten delas med kostenheten

Anhörigstöd
Anhörigstöd verkar organisatoriskt direkt under förvaltningschef. Inom verksamheten är
många frivilligarbetare knutna och det finns en gemensam lokal. Arbetet med stöd till
anhöriga omfattar socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas
psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser
som den närstående behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information
eller utbildning av kommunen. Anhörigsamordnaren är även kommunens hörsel- och
syninstruktör.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-14
Kommunfullmäktige

KF § 32

Dnr 2016/72

Medborgarförslag om att göra om alla särskilda
boenden till 0,75 % personaltäthet
Ärendebeskrivning
Carola Wikström, Persängsvägen 2, Rättvik, inlämnade 2016-02-03
rubricerade medborgarförslag.
Förslag
Göra om alla särskilda boenden till 0,75 % personaltäthet.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning och beslut.
________________

Sändlista:

C Wikström
B-lådan

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-24
Socialutskottet

SU § 380

Dnr 2016/72 026

Medborgarförslag om att göra om alla boende till 75 %
personaltäthet
Ärendebeskrivning
Carola Wikström, Persängsvägen 2, Rättvik, inlämnade 2016-02-03
rubricerade medborgarförslag.
Yttrande
Socialförvaltningen har i yttrande framfört att man från förvaltningens sida
anser att statisk personaltäthet, som inte baseras på omsorgstagarnas behov
utifrån genomförandeplan, innebär risk för att inte kunna tillgodose att
enskilda individer uppnår skälig levnadsnivå.
Yrkande
Ordföranden yrkade att socialutskottet avger yttrande enligt förvaltningens
förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på sitt yrkande och fann att socialutskottet
bifallit detsamma.
Socialutskottets beslut
Socialutskottet anser att statisk personaltäthet, som inte baseras på
omsorgstagarnas behov utifrån genomförandeplan, innebär risk för att inte
kunna tillgodose att enskilda individer uppnår skälig levnadsnivå.
________________

Sändlista: Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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YTTRANDE
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Datum

2017-01-03

2016-688

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Mark- och planenheten
Pia Söderström, 0248-70 158
pia.soderstrom@rattvik.se

Remiss inför bildande av naturreservatet Jutjärn
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har skickat remiss avseende bildande av naturreservatet Jutjärn
till kommunen. Området är drygt 50 ha och ligger på Rättviksheden mellan
Born och Ovanmyra, intill Jutjärns kalkbrott. Reservatet kommer att omfatta
tjärnen, ett skogsområde med ett artrikt alkärr samt Jutjärnsängen med
många slåttergynnade arter. Området har en speciell geologi, är kalkpåverkat
och mycket artrikt.
Förvaltningens synpunkter
Kommunen ser positivt på att detta mycket speciella område blir skyddat.
Vid ett besök på plats konstaterades att gränsen konsekvent dragits cirka 20
meter in i skyddsvärd skog längs med en längre rak gränssträcka, se bifogad
karta. Vad som är anledningen till detta vet vi inte men det är olyckligt.
Vi ställer oss också frågande till det lämpliga med att lägga en entré alldeles
intill Jutjärnsbrottet där det pågår industriverksamhet med både buller och
damm. Stigen från denna plats ner till tjärnen är mycket brant och kan vara
svår att gå för vissa. Vi föreslår att man ser över möjligheterna att hänvisa
folk att gå till Jutjärnen från öster istället enligt stigmarkering på bifogad
karta.
På sikt bör man även göra en stig till, och sätta upp en informationsskylt vid,
alkärret som är mycket speciellt och väl värt ett besök. Stigen skulle kunna
göras som en rundslinga där även Jutjärnsängen ingår.
Vi vill också framföra att Länsstyrelsen alltid borde ha ett tidigt samråd med
kommunen, Skogsstyrelsen och direkt berörda föreningar, innan
markåtkomsten påbörjas vid reservatsbildning. När den formella remissen
går ut är det oftast för sent att ha synpunkter på avgränsningen av reservatet
och även vissa andra saker är svåra att påverka.

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

mark.plan@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-51 211

469-9179
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Organisationsnr

212000-2171

Datum

2017-01-03

Bo Bifrost
Tf förvaltningschef

2016-688

Pia Söderström
Natur- och miljösamordnare
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2(2)
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From:
Sent:
To:
Subject:
kommun
Attachments:
bilagor.pdf

Rättviks kommun
25 Nov 2016 15:01:39 +0000
Karin Lundbäck
VB: Remiss av utkast till beslut för naturreservatet Jutjärn i Rättviks
image001.png, Jutjärns NR - externremissversion av beslut med alla

Vänliga hälsningar
Registrator
Rättviks kommun
www.rattvik.se

Från: Bergstedt Jonas <Jonas.Bergstedt@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 25 november 2016 15:54
Till: registrator@naturvardsverket.se; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; SGU; Havs- och
vattenmyndigheten; registrator@raa.se; Rättviks kommun
Ämne: Remiss av utkast till beslut för naturreservatet Jutjärn i Rättviks kommun
MISSIV

Dnr: 511-2680-2012

Remiss av utkast till beslut för naturreservatet Jutjärn i Rättviks kommun
Länsstyrelsen är nu i slutfasen av arbetet med att bilda naturreservatet Jutjärn i Rättviks
kommun.
Därför sänder vi nu ett förslag till beslut för området på remiss till er.
Om ni har synpunkter på materialet så önskar vi få oss dessa tillsända senast 50 dagar efter det
att ni
mottog detta e-brev.
Vi vill understryka vikten av att ni registrerar denna försändelse som en inkommen handling i ert
diarium och sänder oss ett ’delgivningskvitto’ på att ni mottagit handlingarna, helst med
vändande epost
men senast den 5 december. Var vänlig uppge vilket datum som ni mottog handlingarna i ert
kvitto.
Vänliga hälsningar
Jonas Bergstedt
Naturskyddshandläggare
Bilaga
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Förslag till beslut för naturreservatet Jutjärn

Sändlista
Havs och vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 GÖTEBORG
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM
Rättviks kommun, 795 80 RÄTTVIK
SGU, Box 670, 751 28 UPPSALA
Skogsstyrelsen, Furudalsvägen 12, 795 32 RÄTTVIK
JONAS BERGSTEDT | Naturskyddshandläggare Länsstyrelsen Dalarna |
Organisation: Naturskyddsfunktionen, Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Dalarna |
Besöksadress: Rum D543, Åsgatan 38, Falun | Postadress: 791 84 Falun |
Telefon direkt: 010 225 03 18 | Telefon växel: 010 225 00 00 | Fax: 023-81228 |
E-post: jonas.bergstedt@lansstyrelsen.se | Webbsidor: www.lansstyrelsen.se/dalarna |
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Utkast till beslut
2016-11-25

1 (11)
Dnr: 511-2680-2012

Bildande av naturreservatet JUTJÄRN i Rättviks
kommun
Beslut
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § att förklara det område som
avgränsats på bifogad karta, bilaga 2, som naturreservat. Reservatets slutliga gränser utmärks i
fält.
För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6
och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla för reservatet (se
föreskrifter).

Uppgifter om naturreservatet
Namn
Kommun
Län
NVR id
Natura 2000-beteckning
Lägesbeskrivning
Naturgeografisk region
Huvudsaklig karaktär

Förvaltare
Fastigheter

Rättigheter

Lantmäteriärende
Areal

Länsstyrelsen Dalarna
Postadress 791 84 FALUN
Besöksadress Åsgatan 38

Jutjärn
Rättvik
Dalarna
2045793
SE0620273
Reservatet ligger 5 km SSO om Boda
kyrka
Vågig bergkullterräng
Kalkoligotrof tjärn med omgivande
våtmark, gråalkärr, barrskog samt
ängsmark.
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Born 19:9 – Privat
Ovanmyra 1:13 – Privat
Ovanmyra 4:2 – Staten
Ovanmyra 5:29 – Staten
Ovanmyra 7:18 – Privat
Ovanmyra 22:26 – Privat
Ovanmyra 41:11 – Privat
Servitut för vattentäkt och ledning – till
förmån för Ovanmyra 10:27, belastande
Ovanmyra 4:2, 5:29 och 41:11.
W06547, W141124
Total areal: 56,2 ha
Landareal: 53,9 ha
Produktiv skogsmark: 47,8 ha

Telefon 010 225 00 00

Web www.lansstyrelsen.se/dalarna
E-post dalarna@lansstyrelsen.se
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Plusgiro 6 88 19-2
Bankgiro 5050-5858
Org nr 202100-2429

Utkast till beslut
2016-11-25

2 (11)
Dnr: 511-2680-2012

Syfte med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att bevara dess biologiska mångfald och värdefulla naturmiljöer.
Naturtyperna utgörs av den kalkbleketjärn som givit reservatet dess namn, den bäck som
rinner från denna och det alkärr bäcken slutar i, en torräng i områdets sydvästra del samt de
barrskogar som omger alltihop. Reservatet syftar också till att värna den geologiska miljön,
med en isälvsformad topografi och en egenartad hydrologi. Skyddet ska även bidra till
gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå för utpekade naturtyper och arter enligt
Natura 2000. Ett underordnat syfte är även att erbjuda friluftslivet ett naturskönt och
intressant område att besöka.

Syftet ska tillgodoses genom:
x
x
x

Reservatets föreskrifter som hindrar exploatering och därmed möjliggör för
naturtyperna att utvecklas fritt.
Skötsel av de naturtyper, och arter, som är beroende av kontinuerlig hävd för
sitt fortbestånd.
Reservatet ska tillgängliggöras för allmänheten.

Föreskrifter
För att säkerställa syftet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan angivna föreskrifter
skall gälla. Föreskrifterna gäller utöver vad som gäller enligt lag eller annan författning.

A Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägaren
och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1.

anordna upplag, gräva, schakta, dika, dämma eller på något sätt skada mark eller
vatten,
- Fastigheten Ovanmyra 10:27 har rätt till underhåll av, och provtagning i,
de rör och instrument vars platser framgår av kartan i bilaga 3,

2. avverka skog och utföra skogsvårdande åtgärd samt att upparbeta och ta bort dött
träd eller vindfälle, med följande undantag:
 Röjning av enstaka grenar och sly för att kunna se rågångsmarkeringar är
tillåtet,
3. gödsla, återföra aska eller använda bekämpningsmedel,
4. anlägga mark- eller luftledning, uppföra ny byggnad, mast eller annan anläggning,
 Vid jaktpass får enklare tillfälliga konstruktioner av naturmaterial
uppföras.
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plantera in växter, djur, eller andra organismer

6. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark,
med följande undantag:
 Transportera ut älg, björn, hjortvilt eller vildsvin med fordon som inte ger
skador på mark eller vegetation.
 För tjänstemän i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende. Insatsen ska
omgående anmälas till Länsstyrelsen.
7.

bedriva jakt med fälla, inklusive snara, med följande undantag:
 Jakt med minkfällor är tillåtet.

8. utfodra djur, lägga ut åtel eller vidta andra åtgärder för att locka/samla djur till
vissa platser, med följande undantag:
 Lämna kvar räntan efter skjutet vilt

B Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om markägare och annan
sakägares skyldighet att tåla visst intrång.
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av särskild
rätt att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom naturreservatet:
1.

utmärkning av reservatet, uppsättning av skyltar, anläggande av parkeringsplats,
leder och rastplatser för friluftslivets behov,

2. restaurering och skötsel t.ex. genom bränning, avverkning och slåtter.
Områden där nämnda åtgärder kan vidtas framgår av kartan i bilaga 3,
3. undersökningar för uppföljning av skötselplanen och reservatets syfte.

C Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken
Föreskrifterna under punkten C gäller även fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till
fastighet när de inte utnyttjar sin rätt att bruka fastigheten.
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1.

skada växande eller döda – stående eller omkull fallna – träd, stubbar och buskar,

2. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark,
med följande undantag:
Transporter med lättare lantbruksfordon, i syfte att bruka skiften som
reservatet skär av, får ske längs med den sträcka som finns avbildad på
kartan i bilaga 3.
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Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur,
4. genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller
återkommande organiserade arrangemang,

Generella undantag från föreskrifter
Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för förvaltaren, eller den som
förvaltaren utser, att utföra de insatser som behövs för reservatets vård och skötsel, samt
uppföljning av bevarandemål och åtgärder, och som framgår av föreskrifterna under B.
Föreskrifterna gäller heller ej tjänstemän från länsstyrelsen i samband med tillsynsuppdrag.
Vidare ska föreskrifterna heller inte utgöra hinder för normalt underhåll av de vägar och den
kraftledningsgata som syns på föreskriftskartan, bilaga 3.

Förtydliganden av föreskrifter
I punkt A1 förbjuds sådana aktiviteter som kan omvandla mark och vatten, och därmed
förändra förutsättningarna för utvecklingen hos områdets naturtyper och organismer.
Undantaget under A1, som tillåter ägaren av Ovanmyra 10:27, SMA Mineral AB, att underhålla
och ta vattenprover från rör och instrument motiveras av att detta är viktigt för att övervaka
hur den angränsande bergtäktsverksamheten påverkar grundvattennivån i närområdet.
Företaget har för övrigt servitut därtill och provtagningens påverkan bedöms obefintlig.
I punkt A2 förbjuds markägare och andra rättighetsinnehavare att genomföra avverkningar
och skogsskötselåtgärder, och i C1 förbjuds allmänheten att förorsaka skada på levande och
döda träd, buskar och stubbar. Skogens träd, levande som döda, är en förutsättning för att
områdets värden ska bibehållas och får därför inte skadas.
Denna föreskrift innebär att bestämmelserna i skogsvårdslagen och Skogsstyrelsens
föreskrifter om bekämpning av skadeinsekter och tillvaratagande av skadad skog ej ska gälla
inom naturreservatet. Uppkommer insektsskador på skog i anslutning till naturreservatet som
en följd av att åtgärder för insektsbekämpning inte vidtagits inom reservatet ska frågan om
ersättning bedömas enligt skadeståndsrättsliga regler.
Undantaget som tillåter röjning längs med rågångar mot intrångsersatta fastigheter motiveras
av att markägarna ska kunna se och upprätthålla gränserna för sitt innehav.
I punkt A3 framgår det att man inte får sprida aska i reservatet. Förbudet avser askåterföring
av biobränsle och gäller inte spridning av kremeringsaska, då detta anses ha försumbar
påverkan på naturmiljön.
I punkt A4 förbjuds nyanläggning av alla slags anläggningar. Detta inkluderar jakttorn och
jaktpass av permanent typ med väggar, tak eller dylikt. Enkla tillfälliga konstruktioner vid
jaktpass av ”naturmaterial” dvs. av standardtyp med slanor/granris eller mobila tak/vindskydd
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som endast används under själva jakten får dock skapas. Jaktpass inklusive eventuella
skjutvinklar får markeras diskret, exempelvis med märkt småfågelholk i naturmaterial.
I punkt A5 förbjuds inplantering av växter och djur. Inplantering av växter och djur i reservatet
kan störa den naturliga utvecklingen av de vegetationstyper och det växt- och djurliv som
reservatet syftar till att främja.
I punkt A6 och C2 förbjuds terrängkörning. Terrängkörning med motordrivna fordon ger
vegetations- och markskador, särskilt om tunga fordon används eller om körning sker i våt
eller kuperad terräng. Terrängkörning regleras i huvudsak i terrängkörningslagen, men
förtydligas i denna föreskrift.
Det undantag som ges för uttransport av större vilt motiveras av att det annars blir mycket
svårt att bedriva jakt på dessa djur i området. De undantagna djuren överensstämmer med
dem som anges i terrängkörningsförordningen.
Undantaget som tillåter transporter med lättare lantbruksfordon, i syfte att bruka skiften som
reservatet skär av, motiveras av att dessa annars blir svåra att förvalta.
Alla transporter som görs i området bör utföras med fordon som inte lämnar permanenta spår
i terrängen. Omfattningen av de transporter som tillåts i området bedöms för övrigt vara så
begränsade att övrigt friluftsliv får tåla eventuella störningar.
I punkt A7 förbjuds jakt med fällor. Denna jaktform bedöms ej vara av samma starka allmänna
intresse som annan jakt, utan bedrivs främst i beståndsreglerande syfte. Utgångspunkten bör
därför vara att endast tillåta jakt med fällor om det finns skäl att reglera specifika arter.
Utestående fällor minskar också upplevelsen av ett ”orört” område och kan upplevas negativt
av friluftslivet. Det kan även innebära en risk för fredade arter som exempelvis ugglor och
utter. Undantag för minkfällor medges för att minkjakt är motiverad ur naturskyddssynpunkt
och att fällfångst är den enda realistiska jaktmetoden. Även slagfällor är tillåtna vid minkjakt
eftersom naturvårdsnyttan bedöms större än risken att enstaka individer av andra arter dödas.
Endast fällor godkända av Naturvårdsverket får nyttjas och de ska vara märkta med namn och
adress.
I punkt A8 förbjuds utfodring och åtling av vilt. Det är generellt förbjudet att lägga ut
animalisk åtel. För att inte få skador inom reservatet, se motiv, så inskränker Länsstyrelsen
detta ytterligare. Utfodring och åtling av vilt medför att djur koncentreras till området kring
utfodrings- och åtlingsplatsen. Lokalt skadas vegetationen genom tramp, foderspill och en viss
gödsling av marken. Undantag från föreskriften är dock formulerade för att tillåta att ränta
efter skjutet vilt lämnas kvar, liksom att saltsten sätts upp. I det senare fallet bör placeringen
vara sådan att skador på vegetation minimeras.
I punkt B1 medges uppmärkning av reservatet, uppsättande av informationstavlor och
iordningsställande/underhåll av anläggningar för friluftslivet. Information om reservatet samt
anläggningar för friluftslivet bedöms idag ofta som högst angeläget för att tillmötesgå det
rörliga friluftslivet.
I punkt B2 medges skötsel och restaurering av naturvärdena i reservatet. Dessa naturvärden
kräver skötsel eller restaurering för att kunna bibehållas eller utvecklas, och behövs därför för
att syftet med naturreservatet ska kunna uppnås.
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I punkt B3 medges undersökningar för uppföljning. Forskning och uppföljning ingår som en
naturlig del i reservat av denna karaktär.
Punkt C1 – se motiveringen till A2.
Punkt C2 - se motiveringen till A6.
I punkt C3 förbjuds att utan Länsstyrelsen tillstånd gräva upp växter, plocka mossor, lavar och
vedlevande svampar, samt att samla in djur. Förekomsten av ett flertal värdefulla, ofta
rödlistade, organismer motiverar skydd mot sådan plockning och insamling som kan inverka
menligt på berörda populationer. Det är dock angeläget att undersökningar och insamlingar
som förbättrar kunskapen om reservatets organismvärld kan ske. Normalt bör sådana
undersökningar kunna medges under förutsättning att de har ett allmänt intresse, att
undersökningsmetoden inte orsakar bestående skada och att resultaten tillgängliggörs.
Matsvamp och bär får givetvis plockas i reservatet.
I punkt C4 förbjuds att utan Länsstyrelsen tillstånd bedriva större eller återkommande
arrangemang i naturreservatet. Fler besökare i reservatet är normalt positivt. Olika
organiserade arrangemang kan dock, om de bedrivs i olämplig omfattning, på olämpligt sätt,
på olämplig plats eller under olämplig tid, störa andra besökare och negativt påverka
naturmiljön. För att kunna inrikta den organiserade verksamheten till en hållbar och
miljöanpassad sådan, krävs därför tillstånd av länsstyrelsen enligt punkt C4.
Länsstyrelsen kan då ställa villkor och anvisa passande plats etc.

Dispens och tillståndsprövningar av föreskrifter
Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 7§ miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna dispens från
ovan meddelade föreskrifter. Länsstyrelsen handlägger också ansökningar för verksamheter
som är tillståndsprövade enligt ovan meddelade föreskrifter.
En dispens eller tillståndsansökan ska alltid innehålla information om vilken föreskrift
dispensen/tillståndet avser, vilken verksamhet som ska bedrivas samt en beskrivning av när,
hur, var och varför den ska bedrivas.

Beskrivning av området
Prioriterade bevarandevärden
Reservatet ligger i botten och längs med de västra sluttningarna av Ockrandalgången, vars
nutida topografi skapades vid avsmältningen av inlandsisen för ca 10 000 år sedan.
De kalkinblandade avlagringar detta vattenflöde avsatte uppvisar egendomliga
dräneringsmönster idag med ömsom ytliga vattenflöden och ömsom underjordiska. Ytterst är
det detta som ligger till grund för den mångfald av miljöer och arter vi idag finner i området.
Jutjärn är en ca 2 ha stor tjärn med ett djup på blott någon meter. Den har inget synligt
tillflöde från norr, utan är grundvattenmatad från ett underjordiskt tillflöde från öster.
Det inströmmande vattnet är mättat på kalk vilket fälls ut på tjärnens botten som ett vitt
pulver, s.k. kalkbleke. Kalkblekevatten är ovanliga såväl nationellt som internationellt och har
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därför ett skyddsvärde. Såväl landformer som hydrologi är därför prioriterade
bevarandevärden i reservatet.
Det höga pH värde kalkmättnaden medför, skapar en livsmiljö som endast få organismer kan
hantera. Vegetationen i sjön är därför sparsam med gäddnate och hästsvans som dominerande
arter. Markerna som omger tjärnen är desto rikare, längs stränderna finns bl.a. en av länets
största ansamlingar av kalkgynnade starrarter. I söder avvattnas tjärnen via Jutjärnsbäcken
och i den sumpiga granskogen längs dess sidor har ett flertal rödlistade lavar dokumenterats.
Efter 800 meter rinner Jutjärnsbäcken genom en flack sänka i terrängen, där en tät sumpskog
av gråal växer. Socklarna till dessa träd är ett eldorado för mossor och lavar. Ett 30-tal
intressanta arter har noterats varav 14 är rödlistade. Vegetationen runt tjärnen, bäcken och
alkärret är prioriterade bevarandevärden i reservatet.
Från kalkbrottet nordväst, och genom reservatets västra delar, rinner Lenåsbäcken genom ett i
huvudsak underjordisk flöde. Detta präglar markytans vegetation och ger den inslag av gräs
och örter. Vid den s.k. Jutjärnsängen är detta som mest utpräglat och här finns en rik
ängsflora, bl.a. med ovanliga arter som månlåsbräken, fältgentiana och smällvedel.
Ängen är därför ett prioriterat bevarandevärde i reservatet.
Den skog som reservatet hyser har överlag inte så hög ålder och är också till stor del ganska
påverkad av skogsbruksåtgärder i modern tid. Dock finns bestånd med tall av mycket hög ålder
och andra kvaliteter. Reservatets äldre skogsbestånd är därför ett prioriterat bevarandevärde.

Markanvändning
I området är den pågående markanvändningen i huvudsak skogsbruk. Genom reservatet löper
en skogsbilväg och längs med dess sydöstra kant löper en kraftledningsgata.
Reservatet genomkorsas också av en gammal väg som, via en bank, löper över Jutjärn.

Planeringsbakgrund
Riksintressen
Området ingår i naturvårdens riksintresseområde 84 Gärdsjöfältet-Ockrandalgången-Enån
samt FW 13 Siljansområdet, ett riksintresseområde för friluftslivet. Instiftandet av
naturreservatet är en åtgärd som gynnar de värden som riksintresseområdena ska värna.
Natura 2000
Området är utpekat som särskilt bevarandeområde i det internationella Natura 2000nätverket enligt 7 kap 27§ i miljöbalken. Vid tidpunkten då detta beslut tas är de habitat och
arter som Natura 2000 området pekats ut för under omprövning. Närmare upplysningar om
dessa får därför sökas i den bevarandeplan som är under revidering.
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Biotopskydd
Som skydd för den alskog som växer i reservatets södra del instiftade Skogsstyrelsen ett 1,9 ha
stort biotopskydd år 1998. Reservatets föreskrifter stärker det skydd som detta område redan
har.
Kommunal översiktsplan
Området ligger inom område Snf 257 Ockrandalen i Rättviks kommuns översiktsplan från
1992. I rekommendationerna för detta område framhålls den hänsyn skogsbruket ska ta till
områdets natur och friluftlivsvärden samt att schaktning och nybyggnation inte bör ske.
Instiftandet av naturreservatet är en åtgärd som är i linje med dessa rekommendationer.
Reservatet ligger också i direkt närhet till område Mf 211 Jutjärns kalkbrott.
I rekommendationerna för detta område står att det bör skyddas från verksamhet som
påtagligt kan försvåra utvinningen av kalksten. Länsstyrelsen bedömer dock att detta inte
kommer i konflikt med reservatsbildningen då mycket lite, om ens något, av den kalkkropp
som bryts sträcker sig in i reservatet.

Motivering
Rättslig grund för beslutet
Ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen eller kommunen får förklaras som naturreservat
i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose
behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa, eller
nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som
naturreservat (se 7 kap. 4 § miljöbalken).
I ett beslut om att bilda naturreservat ska skälen för beslutet anges (se 7 kap 5 § i miljöbalken).
I beslutet ska också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden
som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet. Om det senare visar sig finnas nya skäl
eller behövas ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet med skyddet, får länsstyrelsen
eller kommunen meddela beslut om detta.
Länsstyrelsen eller kommunen får, om det behövs för att tillgodose syftet med ett
naturreservat, förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till sådana att tåla sådan
verksamhet som krävs för reservatets förvaltning (se 7 kap. 6 § i miljöbalken).
Föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett område som skyddas enligt detta kapitel
och om ordningen i övrigt inom området får meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer, om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. Föreskrifterna ska
gälla omedelbart även om de överklagas (s e 7 kap. 30 § i miljöbalken).

Länsstyrelsens bedömning
Det område som nu skyddas har mycket höga naturvärden. Områdets naturvärden är sådana
att de kräver ett omfattande och långsiktigt skydd för att bevaras och utvecklas. Detta
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skyddsbehov tillgodoses bäst genom bildande av naturreservat, dels då områdets storlek
diskvalificerar andra långsiktiga skyddsformer men också på grund av denna skyddsform
möjliggör utformandet av en skötselplan. En naturvårdande skötsel av fram för allt
ängsmarkerna inom området är viktigt för fortbeståndet av de naturvärden de hyser.
Beslutet följer de riktlinjer som gäller för Länsstyrelsens prioritering av områdesskydd.
Bildandet av naturreservat bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålen ’Levande sjöar och
vattendrag’, ’Myllrande våtmarker’, ’Levande skogar’, ’Ett rikt odlingslandskap’ samt ’Ett rikt
växt och djurliv’.
Beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna för mark och vattenområden enligt 3
kap. miljöbalken samt den kommunala översiktsplanen.
Länsstyrelsen har bemött inkomna yttranden och synpunkter (se rubriken Ärendets
handläggning) och finner vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet
med 7 kap. 25 § i miljöbalken att det för att skydda och vårda de värden som beskrivits ovan
finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat i området, att besluta om föreskrifter för att
skydda området samt att fastställa en skötselplan.
Länsstyrelsen bedömer att de inskränkningar som sker i allmänhetens rätt att färdas och vistas
i området är av sådan ringa omfattning att någon konsekvensutredning enligt förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning inte behövs.
Av ovan redovisade skäl och med syfte att bevara biologisk mångfald, skydda, vårda, återställa
och nyskapa värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för friluftsliv samt återställa
och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter anser Länsstyrelsen Dalarna att Jutjärn ska
avsättas som naturreservat.

Skötselplan och förvaltning av naturreservatet
Länsstyrelsen fastställer härmed skötselplanen, enligt bilaga 3, med stöd av 3 § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd till miljöbalken. Naturvårdsförvaltare ska vara Länsstyrelsen i
Dalarnas län.

Upplysningar
Annan lagstiftning som har bäring på reservatets föreskrifter
Att ett tillstånd, eller dispens givits, från någon av reservatets föreskrifter innebär inte att den
sökande därmed är befriad från att pröva verksamheten enligt annan lagstiftning. Nedan
redovisas ett par exempel på detta. Notera dock att det alltså inte är någon fullständig lista över
de lagrum där prövning kan vara aktuell.
I den mån någon önskar bedriva en verksamhet i reservatet som väsentligt kan ändra
naturmiljön, och som inte är förbjuden enligt reservatsföreskrifterna, så är en sådan ändå
samrådspliktiga enligt miljöbalkens 12 kapitel, 6 §.
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Den som önskar bedriva verksamhet som kan strida mot det biotopskydd som finns inom
reservatet måste söka dispens från detta hos Skogsstyrelsen.
Det ska också nämnas att förutom eventuella dispenser och tillstånd så krävs markägarens
tillstånd för att få bedriva en verksamhet på dennes mark.

Ärendets handläggning
Området dokumenterades år 2000 inom ramen för Länsstyrelsens inventering av
Rättviksheden och befanns ha så höga naturvärden att bildandet av ett reservat ansågs
motiverat. Reservatsarbetet föregicks av att delar av området anslöts till Natura 2000 år 2005.
Arbetet med att bilda naturreservatet inleddes i början av 2006. I oktober hölls
informationsmöten för markägare. Information sändes också ut till olika organisationer med
intressen i området. Via en enkät som sändes sakägare och intressenter erbjöds dessa lämna
synpunkter på den information som givits. Ett flertal svar inkom och nedan lämnas en
redogörelse på de viktigaste av dessa.
Två markägare föreslog att reservatet skulle utökas såväl norrut som söderut. Under besök vid
de tilltänkta utvidgningarna konstaterades att de hade naturvärden vilket fick länsstyrelsen att
tillmötesgå önskemålen.
Ägaren till Ovanmyra 17:11 önskade att en utskjutande yta av reservatet, som klöv hans skifte,
skulle exkluderas. Detta ville inte Länsstyrelsen tillmötesgå då ytan var bevuxen med
smällvedel. Då smällvedel tål, och t.o.m. gynnas, av ett visst markslitage gjordes i stället en
överenskommelse om att markägaren tilläts köra över reservatet längs detta stråk.
En markägare föreslog att den väg som klyver Jutjärn i en nordlig och en sydlig del, bör vara
förbjuden att färdas på med snöskoter och fyrhjulingar. Markägaren menade att banken inte
tål denna belastning vilket kan leda till försämrad genomströmning av vattnet om trafiken
tillåts fortsätta. Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas fog för denna bedömning och har
därför inte heller formulerat något undantag för denna sträcka i det terrängkörningsförbud
som råder i området.
2008 tog Länsstyrelsen fram förslag på en jaktpolicy för blivande naturreservat. Baserat på
detta konsulterades Boda-Bingsjö VVO 2009 om kompletterande jaktföreskrifter som t.ex,
förbud för åtling och fälljakt. Man accepterade generellt dessa kompletteringar men önskade
att mård också skulle undantas från förbudet mot fälljakt eftersom mink tilläts. Detta är dock
något som Länsstyrelsen inte tillmötesgått då mården bedöms som en inhemsk art, till skillnad
från minken.
2010 tog Länsstyrelsen initiativ till att påbörja restaurering och skötsel av Jutjärnsängen innan
reservatsbildningen slutförts. Orsaken var att den stod utan hävd sedan en tid tillbaka. Som en
första åtgärd brändes ytan samma vår och ett antal träd togs ner i dess närhet. På sommaren
genomfördes den första slåttern, en hävd som sedan dess fortsatt.
Samma år uppmärksammade Skogsstyrelsen att på skiften i direkt anslutning till reservatet
fanns frötallar med en ålder av uppemot 240 år. Efter samtal med den berörda markägaren,
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och efter godkännande från Naturvårdsverket, togs beslutet 2014 att ansluta en del av denna
yta till det blivande reservatet.
Lantmäteriet uppdrogs att mäta in det blivande reservatet 2006, ett uppdrag som slutfördes
först 2015.
Företaget NAI Svefa AB kom att engageras för att utföra såväl ekonomisk värdering av marken
i reservatet, som för att genomföra förhandlingar med reservatets markägare om ersättning.
Ursprungligen berörde reservatet 27 fastigheter fördelat på 25 fastighetsägare. Då detta beslut
tas är alla förhandlingar avslutade och 5 av fastigheterna kvar i privat ägo, övriga är sålda till
staten.
Utkast till beslutsdokument författades hösten 2016. Vid den remiss som föregick beslutet
framkom följande…..
Här ska mer text in efter externremissen.

Ersättningstalan
Förhandling om ersättning pågår mellan staten och sakägarna. Reglerna för sådan ersättning
återfinns i 31 kap. 4, 5 och 13 §§ miljöbalken. Av 31 kap. 13 § framgår att sakägare under de
förutsättningar som där anges måste väcka talan hos miljödomstolen inom ett år från det att
beslutet vunnit laga kraft för att inte förlora sin rätt till ersättning.

Kungörelse
Beslutet kungörs på det sätt som gäller för författningar i allmänhet. Beslutet delges sakägarna
enligt sändlista med delgivningskvitto.

Överklagan
Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, se bilaga 5 (formulär
6).
Detta beslut har fattats av landshövding XX. I den slutliga handläggningen deltog även jurist
Sarah Bauer, planhandläggare Margareta Björk, miljöhandläggare Håkan Danielsson,
funktionssamordnare Jemt Anna Eriksson och naturskyddshandläggare Jonas Bergstedt, den
sistnämnda föredragande.
< Signatur av Landshövding>
Landshövding
<Signatur av föredragande handläggare>
Naturskyddshandläggare

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Översiktskarta
Beslutskarta
Föreskriftskarta
Skötselplan
Överklagningsformulär
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Skötselplan för naturreservatet Jutjärn
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Beskrivningsdel
Administrativa data
Namn

Jutjärn

NVR id

2045793

Natura 2000-beteckning

SE0620273

Län

Dalarna

Kommun

Rättvik

Markslag:
Naturtyp

Areal (ha)

Tallskog

21,0

Lövblandad barrskog

9,4

Barrblandskog

6,0

Ungskog inklusive hyggen

5,8

Övriga skogsimpediment

3,7

Granskog

2,9

Våtmark

2,3

Sjöar och vattendrag

2,3

Triviallövskog

1,6

Barrsumpskog

0,9

Lövsumpskog

0,3

Övrig öppen mark

0,1

Summa

56,2

(Satellitbildstolkning hämtad från VIC Natur. Naturtypernas klassning enligt
Naturvårdsverkets rapport nr 5391)
Nyttjanderätter

Servitut för vattentäkt och ledning – till
förmån för Ovanmyra 10:27, belastande
Ovanmyra 4:2, 5:29 och 41:11.

Övriga rättigheter

Jakten förvaltas av Bingsjö Boda VVO och
älgjaktsområde

Bebyggelser och anläggningar

Skogsbilväg förvaltad av Blot samfällighetsförening (Rättvik Ovanmyra GA:5)

Förvaltare

Länsstyrelsen i Dalarnas län
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Beskrivning av området
Geovetenskap
Berggrunden i reservatet utgörs av sedimentära bergarter. Merparten utgörs av s.k.
orsasandsten, avsatt under Silur-tid (425 miljoner år) medan berggrunden i
reservatets sydöstra delar är något äldre och utgörs av kalksten från mitten av
ordovicium (460 milj år). Eventuellt når den revkalkkropp, som bryts industriellt
nordväst om området, även en bit in i reservatet. Berggrunden går inte i dagen på
något ställe i reservatet.
Genom området löper även flera förkastningar, troligen uppkomna i samband med
meteoritnedslaget norr om Siljan för 380 miljoner år sedan. Den tydligaste löper
sydväst, och parallellt, med Jutjärn och är, tillsammans med övriga förkastningar, den
underliggande orsaken till områdets dramatiska topografi.
Berggrunden överlagras av grusavlagringar avsatta i slutskedet av istiden.
Landformerna antas ha uppkommit i två steg. Materialet i sig avsattes under den
avsmältande inlandsisen av den isälv som följde en sedan tidigare etablerad sänka i
berggrunden. I ett senare skede, vid momentana avtappningar av en förmodad issjö
norr om Furudal, ska mycket material ha spolats ut och omlagrats. Därmed skapades
de terrasser, torrlagda strömfåror och grusiga bankar som karaktäriserar området
idag.
Avlagringarna ger området en egenartad hydrologi med ömsom ytliga vattenflöden
och ömsom underjordiska. Jutjärn är en ca 2 ha stor tjärn med ett maxdjup på blott
någon meter. Den har inget synligt tillflöde från norr, utan är grundvattenmatad från
ett underjordiskt tillflöde från öster. Vid tjärnens norra ände kan man se det
inströmmande vattnet bubbla upp ur bottensedimenten.
Det inströmmande vattnet är mättat på kalk, men på grund av vattenväxternas
koldioxidupptag och den ökande vattentemperaturen i tjärnen, fälls mycket av kalken
ut på botten som ett vitt pulver, så kallad kalkbleke. Tjärnen klyvs av en vägbank med
två vägtrummor som låter vattnet passera. Troligen är banken orsaken till att tjärnen
ändrat sin form sedan mitten av 1800 talet.
Tjärnens avrinning sker via Jutjärnsbäcken åt söder, ett vattendrag som efter 900 m
rinner ut i ett alkärr och därefter försvinner ner i marken. I dess förlängning finns ett
par utbildade blocksänkor, vilka tidvis är fyllda med vatten.
Ett annat vattendrag, Lenåsbäcken, försvinner ner i marken nära kalkbrottet nordväst
om reservatet, och löper sedan underjordiskt genom reservatets västra delar innan det
flödar samman med Jutjärnbäcken i blocksänkan söder om Jutjärnsängen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att områdets geologiska värden är stora. Det är
också skälet till att reservatet utgör en liten del av ’Gärdsjöfältet – Ockrandalgången –
Enån’, ett riksintresseområde avsatt för att värna de landformer som skapades vid
inlandsisen avsmältning.
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Figur 1: Lantmäteriets terrängskuggningsmodell efter laserskanning av landskapet
runt Jutjärns naturreservat. Reservatet är markerat med röda streck. På modellen
syns tydligt de strömfåror som bildats i samband med plötsliga tömningarna av en
issjö längre norröver vid istidens slutskede.
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Biologi
Vegetation och flora
Det höga pH värdet i Jutjärn skapar en livsmiljö som endast få organismer kan
hantera. Vegetationen i sjön är därför sparsam med gäddnate, hästsvans och
näckmossa som dominerande arter. År 1999 rapporterades kransalger växa i sjön,
något som tyvärr inte kunde bekräftas under de inventeringar som utförts vid senare
tillfällen.
Om vattnet är artfattigt så är de omgivande markerna runt sjön desto rikare. Runt
Jutjärns stränder finns en av länets största ansamlingar av kalkgynnade starrarter.
Här har drygt 20-tal arter noterats, däribland sällsyntheter som huvudstarr, tagelstarr,
jämtstarr och hårstarr.
I söder avvattnas tjärnen via Jutjärnsbäcken och i den sumpiga granskogen längs dess
sidor har ett flertal rödlistade lavar dokumenterats, bl a den starkt hotade gropiga
skägglaven. Efter 800 meter rinner Jutjärnsbäcken genom en flack sänka i terrängen,
där en tät sumpskog av gråal växer. Trädstammarna växer upp från kraftiga socklar,
som indikerar att varje trädindivid bör vara flera hundra år gammal och att kärret som
sådant kan äga en ännu mycket längre kontinuitet. Liksom i sydligare nejders
klibbalkärr är dessa vattenomflutna trädsocklar ett eldorado för mossor och lavar.
Den ovanligaste av dessa är den starkt hotade mossan svämskapania, som här
dokumenterades för första gången i landet. Nästan lika exklusiva är mossan
mikroskapania och trådbrosklav. Av övriga arter kan de sårbara arterna luddig
stiftdynlav och rikkärrsskapania nämnas. Vid kärret finns även intressanta kärlväxter,
som exempelvis skuggviol och älvfräken.
Söder och väster om alkärret finns ett antal blocksänkor, tidvis fyllda med vatten där
många av de arter som omnämns ovan också återfinns. De omges av örtrika, mer eller
mindre öppna marker, där många ovanliga arter dokumenterats. Som mest utpräglat
är detta vid den s.k. Jutjärnsängen där starkt hotade arter som fältgentiana och
smällvedel dokumenterats. Den sistnämnda har här en av sina få lokaler i landet.
Ängen har också många orkídearter så som tvåblad, skogknipprot, brudsporre.
Även ängssvampar som lädervaxskivling och musseronvaxskivling har noterats.
I barrskogen norr om Jutjärnsängen, längs med det underjordiska flödet av
Lenåsbäcken, är markvegetationen också dominerad av örter.
I övrigt framstår tallheden som trivialare för det otränade ögat bortsett från de fläckar
där karaktärsarten mosippa hittas. Precis som på övriga delar av Rättviksheden finns
dock här även en mängd ovanliga mykorhiza-svampar, knutna till kalkinblandad sand
och rötterna till de träd de lever i symbios med. Speciellt spindelskivlingar finns det
många arter av och en av de ovanligaste är den sårbara gyllenspindlingen.
Skogen i sig domineras av tall vilken utgör ca 2/3 av trädslagsblandningen och har en
medianålder på 70 år. Vissa bestånd är dock mycket gamla. På en 9 ha stor yta av
tallheden, direkt väster om Jutjärn står en stor mängd gamla tallar med åldrar mellan
175-275 år. Det ska också nämnas att Lövinblandningen är ganska stor, uppemot 15%.
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Fauna
Jutjärn är på grund av sina kemiska, och botaniska, förutsättningar mycket fattig på
djur. Några bottenfaunaundersökningar, utförda på standardiserat sätt, är tyvärr inte
gjorda i tjärnen men enligt uppgift ska där finnas nordlig sötvattensmärla, ett
försurningskänsligt leddjur som annars främst förekommer i fjällvärlden.
I tjärnen har öring och bäckröding planterats ut i omgångar under åren. Den senare
leker enligt uppgift i Jutjärnsbäcken och har på så vis etablerat sig permanent.
Utter är rapporterad från tjärnen på senare år.
Annars är fjärilsfaunan på Jutjärnsängen det mest exklusiva reservatet har att erbjuda
zoologiskt. Sedan tidigare är sällsynta arter som brun gräsfjäril och sotnätfjäril funna
där. Efter att ängen restaurerats, och hävden återupptagits, har än ovanligare arter
observerats, så som det sårbara guldfransmottet och den starkt hotade violetta
guldvingen.
Det kan också nämnas att såväl större, som mindre, vattensalamander är
rapporterade från de små lokar som bildas i blocksänkorna i områdets sydligaste del.
Vad gäller fågelfaunan så är den intressantaste uppgiften att tretåig hackspett noterats
häcka i anslutning till Jutjärnsbäcken. I Artportalen finns uppgifter om andra
fågelarter som dokumenterats för området.

Hotade arter
I området har uppemot 60 naturvårdsintressanta arter noterats. Av dessa är knappt
40 rödlistade vara 15 anses vara hotade nationellt, se tabell 1.

Kulturhistoria
Reservatsområdet tillhör det som en gång var, och fortfarande är, utskogen för
Ovanmyra by. Det bynära läget gör att området, med största sannolikhet, nyttjats
intensivt för såväl ved som timmertäkt samt skogsbete under många hundra år.
Ett flertal kolbottnar från resmilor är identifierade i anslutning till reservatet.
Den revkalkkulle som ligger direkt väster om reservatet, och där idag kalk bryts i
industriell skala, har även tidigare nyttjats av de boende i området. Dels har kullen
nyttjas som ängsmark men där har också kalk brutits, och bränts, i mindre skala.
På tallheden runt Jutjärn har de funnits flera ängar. Ingen av dessa syns idag ute i
naturen men finns kvar som namn på fastighetskartan. Många verkar ha tagits upp
efter 1840-talets storskifte då de inte finns medtagna på dessa kartor, något som också
gäller för Jutjärnsängen. Ängen ligger idag på ett skifte som tillhört Jonesgården i
Ovanmyra. Den nuvarande ägaren av gården säger sig ha ett minne av att den slutade
hävdas under 1950-talet.
Sedan storskiftets dagar har en vägbank anlagts tvärs över Jutjärn, med två trummor
som låter vattnet passerar genom den. När banken anlades är okänt men troligen var
syftet att lättare nå övriga ängsmarker i närområdet. Banken verkar ha förändrats
tjärnens utseende sedan storskiftets dagar på så sätt att nya partier med öppet vatten
skapats norr om den medan delarna söder om den sakta växt igen med starr. Tjärnens
gamla utbredning avspeglas i några av de fastighetsgränser som ännu gäller i området.
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Grupp

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Hotkategori

Däggdjur

Lutra lutra

Utter

Nära hotad (NT)

Fåglar

Picoides tridactylus

Tretåig hackspett

Nära hotad (NT)

Insekter

Catastia marginea

Guldfransmott

Sårbar (VU)

Insekter

Coenonympha hero

Brun gräsfjäril

Nära hotad (NT)

Insekter

Lycaena helle

Violett guldvinge

Starkt hotad (EN)

Insekter

Melitaea diamina

Sotnätfjäril

Nära hotad (NT)

Kärlväxter

Astragalus penduliflorus

Smällvedel

Starkt hotad (EN)

Kärlväxter

Botrychium lunaria

Månlåsbräken

Nära hotad (NT)

Kärlväxter

Gentianella campestris

Fältgentiana

Starkt hotad (EN)

Kärlväxter

Pulsatilla vernalis

Mosippa

Starkt hotad (EN)

Kärlväxter

Viola selkirkii

Skuggviol

Nära hotad (NT)

Lavar

Bryoria nadvornikiana

Violettgrå tagellav

Nära hotad (NT)

Lavar

Cheiromycina flab elliformis

Solfjäderlav

Nära hotad (NT)

Lavar

Cladonia parasitica

Dvärgbägarlav

Nära hotad (NT)

Lavar

Evernia divaricata

Ringlav

Sårbar (VU)

Lavar

Lob aria pulmonaria

Lunglav

Nära hotad (NT)

Lavar

Micarea hedlundii

Luddig stiftdynlav

Sårbar (VU)

Lavar

Ramalina thrausta

Trådbrosklav

Starkt hotad (EN)

Lavar

Schismatomma pericleum

Rosa skärelav

Nära hotad (NT)

Lavar

Sclerophora coniophaea

Rödbrun blekspik

Nära hotad (NT)

Lavar

Usnea b arb ata

Gropig skägglav

Sårbar (VU)

Mossor

Hamatocaulis vernicosus

Käppkrokmossa

Nära hotad (NT)

Mossor

Harpanthus scutatus

Liten måntandsmossa Sårbar (VU)

Mossor

Lophozia longiflora

Vedflikmossa

Mossor

Scapania b revicaulis

Rikkärrsskapania

Sårbar (VU)

Mossor

Scapania carinthiaca

Mikroskapania

Starkt hotad (EN)

Mossor

Scapania glaucocephala

Svämskapania

Starkt hotad (EN)

Svampar

Cortinarius aureofulvus

Gyllenspindling

Sårbar (VU)

Svampar

Cortinarius caesiostramineus

Blekspindling

Nära hotad (NT)

Svampar

Cortinarius harcynicus

Barrviolspindling

Nära hotad (NT)

Svampar

Cortinarius pinophilus

Svampar

Cuphophyllus fornicatus

Musseronvaxskivling

Nära hotad (NT)

Nära hotad (NT)

Nära hotad (NT)

Svampar

Cuphophyllus russocoriaceus

Lädervaxskivling

Nära hotad (NT)

Svampar

Lactarius musteus

Tallriska

Nära hotad (NT)

Svampar

Lentaria b yssiseda

Spinnfingersvamp

Nära hotad (NT)

Svampar

Lepista densifolia

Arommusseron

Nära hotad (NT)

Svampar

Lyophyllum semitale

Mjölsvärting

Nära hotad (NT)

Svampar

Microglossum atropurpureum

Purpurbrun jordtunga

Sårbar (VU)

Svampar

Perenniporia sub acida

Gräddticka

Sårbar (VU)

Svampar

Stereopsis vitellina

Spadskinn

Sårbar (VU)

Tabell 1: Rödlistade arter noterade från området. Kolumnen Kategori anger vilken
hotkategori respektive har enligt rödlistan 2015.
Tabellen är sorterad på grupp, därefter på vetenskapligt namn.
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Jakt, fiske och övrigt friluftsliv
Jakten förvaltas av Bingsjö-Boda viltvårdsområde, fisket i Ockran av Rättvik-Boda
fiskevårdsområdesförening. Som nämnts tidigare har öring och röding planterats ut i
Jutjärnen vid tidigare tillfällen.

Infrastruktur
Direkt väster om reservatet ligger Jutjärns kalkbrott där företaget SMA Mineral AB
bedriver verksamhet sedan slutet av 1970-talet. Man har i dagsläget tillstånd att
bedriva täktverksamhet fram till och med 2028. Verksamhetens påverkan på
kringliggande marker, så som den beskrivs i den miljökonsekvensbeskrivning
författades i samband med att täkttillståndet förnyades 2006, är som följer.
Ett visst mått av buller samt kalkdamm från verksamheten sprids i närområdet vilket
märks tydligast i reservatets nordöstra del. Det vatten som länspumpas från täktens
botten släpps ut i ett dike nordost om brottet. Diket rinner ut i Lenåsbäcken som i sin
tur rinner in i reservatet nordvästra spets. Ett kontrollprogram för att mäta
vattenkemin i det vatten som släpps ut är upprättat.
Analyser av grundvattenströmningarna i närområdet antyder att den kalkkropp man
bryter är ganska ogenomsläppligt för vatten och att kringliggande marker, inklusive
Jutjärn själv, främst påverkas av det vatten som rör sig i de lösa avlagringarna. För att
kontrollera att verksamheten inte påverkar grundvattennivåerna gör företaget
regelbundna mätningar i ett antal markrör, varav flera finns inom reservatet.
Under de år företagets kontrollprogram förlöpt har inte några anmärkningsvärda
förändringar skett av vare sig grundvattennivåer eller Lenåsbäckens vattenkemi.
Reservatet genomkorsas av en skogsbilväg, förvaltad av Lenåsen-Ockran-Tora Lot
Samfällighetsförening. De andelstal som reservatet övertagit under bildandet
reviderades i en förrättning 2012, se Lantmäteriärende 512-10678-2012.
Direkt öster om reservatet löper en kraftledningsgata förvaltad av Svenska kraftnät.

Natura 2000
Delar av reservatet ingår i det europeiska nätverket av skyddad natur kallat
Natura2000 och har där beteckningen SE0620273 Jutjärn-Ovanmyra.
Då denna skötselplan fastställs är bara 14 av reservatets 56 ha, anmält till Natura
2000 området. De anmälda delarna sträcker sig från Jutjärns södra delar längs med
Jutjärnsbäcken bort till alkärret, samt isolerat från denna sammanhängande yta,
Jutjärnsängen. Skälet till Natura 2000 områdets utbredning skiljer sig från
reservatets beror bl.a. på att endast vissa naturtyper ansetts motiverade att anmäla.
Några av de Natura 2000 habitat som idag finns anmälda för området är troligen
felklassificerade. Därför förs inga resonemang om Natura 2000 habitat i
skötselplanens plandel. I stället hänvisas till den reviderade bevarandeplan för Natura
2000 området som ska vara fastställd innan 2016 års utgång. Där kommer den
senaste kunskapen om förekommande naturtyper och arter att redovisas.
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Plandel
Avvägningar mellan bevarandevärden
Syfte med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att bevara dess biologiska mångfald och värdefulla
naturmiljöer. Naturtyperna utgörs av den kalkbleketjärn som givit reservatet dess
namn, den bäck som rinner från denna och det alkärr bäcken slutar i, en torräng i
områdets sydvästra del samt de barrskogar som omger alltihop. Reservatet syftar
också till att värna den geologiska miljön, med en isälvsformad topografi och en
egenartad hydrologi. Skyddet ska även bidra till gynnsam bevarandestatus på
biogeografisk nivå för utpekade naturtyper och arter enligt Natura 2000.
Ett underordnat syfte är även att erbjuda friluftslivet ett naturskönt och intressant
område att besöka.
Syftet ska tillgodoses genom:
x
x
x

Reservatets föreskrifter som hindrar exploatering och därmed
möjliggör för naturtyperna att utvecklas fritt.
Skötsel av de naturtyper, och arter, som är beroende av kontinuerlig
hävd för sitt fortbestånd.
Reservatet ska tillgängliggöras för allmänheten.

Prioritering mellan bevarandevärden
Naturreservatet är främst avsatt för att säkerställa geologiska och biologiska värden,
varför anordningar för friluftslivet endast får lokaliseras på ett sätt så att dessa värden
ej äventyras.

Skötselområden med bevarandemål och åtgärder
Bevarandemålen har utformats i enlighet med de nationella riktlinjer som gäller för
formulering av bevarandemål för skyddad natur. Reservatet är indelat i 6
skötselområden, 5 geografiska (se figur 1) och ett tematiskt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brandpräglad skog
Lövblandade skog
Jutjärn med omgivande våtmarker
Vattendrag, kärr och lokar
Ängsmarkerna
Friluftsliv och anläggningar
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Förutom de skötselåtgärder som beskrivs nedan bör förvaltaren även vara öppen för
att även genomföra andra insatser som syftar till att gynna specifika arter.
Vad sådana insatser kan bestå av är svårt att formulera då ny kunskap om såväl arter,
som vilken skötsel de gynnas kan tillkomma över tiden.

Figur 1: Utbredningen av skötselområde 1-5 i Jutjärns naturreservat
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Skötselområde 1: Brandpräglad skog
Beskrivning
Detta skötselområde domineras av tall. Medan hälften av ytan upptas av bestånd i
åldrar under 100 år är övriga ytor, ca 13 ha, bevuxen med mycket gammal skog i
åldrar mellan 150 och 275 år. Merparten av den mycket gamla skogen växer i ett
kilometerlångt stråk öster om branten ner mot Jutjärn.
Markfloran utgörs främst av olika typer av ris. Fläckvis förekommer dock
karaktärsarten mosippa och precis som på övriga delar av Rättviksheden finns här
även en mängd ovanliga mykorhiza-svampar, knutna till kalkinblandad sand och
rötterna till de träd de lever i symbios med. Speciellt spindelskivlingar finns det
många arter av. Trots skötselområdets namn så förekommer idag mycket lite spår av
äldre tiders bränder, något som kommande skötsel ska ändra på.

Bevarandemål
Området domineras av äldre brandpräglad barrskog. Naturliga processer som
åldrande och avdöende leder till att död ved finns i olika grovlekar och
nedbrytningsgrader och att skogen därmed blir olikåldrig.
Skogen ska ha en öppen karaktär så solens strålar kan nå stammar, lågor och
markytan, för att gynna markens örter och insekter. Omvälvande störningar i form av
t.ex. stormfällning och/eller insektsangrepp, kan leda till att hela eller delar av skogen
under perioder har en annan karaktär, men detta är en del av skogens dynamik.
Skötselområdets areal på 21 ha ska bibehållas.

Skötselåtgärder
I skötselområdet ska regelbundet småskaliga naturvårdsbränningar genomföras för
att förhindra att ris och mossa växer till på bekostnad av mosippa, marksvampar och
örter. Lämpligast är att börja i anslutning till de ytor där vi idag har dokumenterade
förekomster av brandgynnade arter eller bland de yngre tallbestånd där en brand kan
initiera att brandljud och tjärved börjar utbildas. Syftet med bränningarna är inte att
döda befintligt barr till förmån för ett större lövinslag. Bränningar bör dock utföras
med stor försiktighet, eller inte alls, i de bestånd som gränsar till skötselområde 2 och
3 då detta riskerar att skada den värdefulla lavfloran där. I anslutning till
skötselområde 5 kan träd behövas tas ned för att undvika beskuggning av
ängsmarkerna.

Skötselområde 2: Lövblandad skog
Beskrivning
Skogsbestånd med stort lövinslag hittas främst på ömse sidor om Jutjärn. Fläckvis är
även graninslaget stort, ibland helt dominerande. Åldern på bestånden är generellt
ganska lågt, 50 år och däromkring men de rena granbestånden är överlag något äldre,
runt 100 år.
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Vad gäller naturvärden så bör det nämnas att örtrikedomen är stor i den
grandominerade sluttningen öster om tjärnen. Där förekommer bl a ovanligare arter
som finbräken och underviol.

Bevarandemål
Området domineras av gammal blandskog med ett stort inslag av äldre löv. Naturliga
processer som åldrande och avdöende leder till att död ved finns i olika grovlekar och
nedbrytningsgrader och att skogen därmed blir olikåldrig. Omvälvande störningar i
form av t.ex. stormfällning och/eller insektsangrepp, kan leda till att hela eller delar av
skogen under perioder har en annan karaktär, men detta är en del av skogens
dynamik. Skötselområdets areal är idag 25 ha. Det gör dock inget om arealen minskar
något, antingen på grund av att hävd återupptas på historiskt använda ängsmarker, se
skötselområde 5, eller för att vissa ytor bedöms kunna brännas och därmed bör ingå i
skötselområde 1.

Skötselåtgärder
Bestånden i skötselområdet ska få utvecklas fritt. Detta dels för att det låter det löv
som finns där växa till i ålder och omfång, men också för att det är i linje med den
naturliga dynamiken i de grandominerade bestånden. I sinom tid kommer lövet att
konkurreras ut av granen men det är helt i sin ordning.

Skötselområde 3: Jutjärn med omgivande våtmarker
Beskrivning
Jutjärn upptar en yta av ca 2 ha men har ett maxdjup på blott någon meter. Den har
inget synligt tillflöde från norr, utan är grundvattenmatad från ett underjordiskt
tillflöde som rinner in från nordost. Det inströmmande vattnet är mättat på kalk vilket
fälls ut på botten som ett vitt pulver, s.k. kalkbleke. Det höga pH värdet i Jutjärn
skapar en livsmiljö som endast få organismer kan hantera. Vegetationen i sjön är
därför sparsam med gäddnate, hästsvans och näckmossa som dominerande arter.
Av djurliv så lär nordlig sötvattensmärla finnas samt bäckröding, en inplanterad art
som lyckats etableras sig permanent genom att leka i Jutjärnsbäcken.
De omgivande markerna runt sjön är desto rikare då man där har hittat ett 20-tal
starrarter, däribland sällsyntheter som huvudstarr, tagelstarr, jämtstarr och hårstarr.
Tvärs över tjärnen går en vägbank, vars ålder är okänd men som troligen inte är äldre
än 150 år då den saknas på storskifteskartan. Vattnet passerar banken via två
vägtrummor som finns dragna genom den. Kanhända är vägbanken orsak till att
tjärnen förefaller ha ändrat form sedan storskiftet. Dämningseffekten kan vara
orsaken till att det skapats en större yta med öppet vatten norr om banken, samtidigt
som den öppna vattenytan söder om banken minskat till förmån för de omgivande
våtmarkerna som vuxit till.

140

UTKAST TILL BILAGA 4
Fastställd: 2016-11-25

15(22)
Dnr: 511-2680-2012

Bevarandemål
Att tjärnen, och omgivande våtmarker, bevaras i befintligt skick. Det förutsätter att
den hydrologi som skapat dess egenart bevaras men också att de omgivande
våtmarkerna bevaras öppna och inte växer igen med sly och mossevegetation.
Ytterligare ett mål är att endast naturligt förekommande arter lever i tjärnen.
Skötselområdets areal på drygt 3 ha ska bibehållas.

Skötselåtgärder
Bäckrödingen är en för Sverige främmande art, ursprungligen härstammande från
Kanada. Då fiskar inte kan sprida sig till Jutjärns vattensystem, eftersom till och
frånflöde är underjordiskt, bör förvaltaren utreda möjligheten att utrota röding
populationen. Detta skulle kunna ske genom elfiske och att spärra av lekmöjligheterna.
Förvaltaren bör också regelbundet undersöka om det finns anledning att röja
omgivande våtmarker från inväxande sly, och möjligen även slå starrytorna. Det finns
undersökningar gjorda av SGU i Jämtland (Lavsjö på Rödön) som visar på en
succession där starr växer in över bleken vilken i sin tur därefter ersätts av
mossvegetation. En sådan process går dock mycket långsamt och tar flera hundra år.
Förvaltaren kan eventuellt också utreda möjligheten att ta bort vägbanken som korsar
tjärnen, för att på så vis försöka återställa tjärnen i dess ursprungliga form. Eventuellt
skulle ett sådant ingrepp dock kanske skada mer än gynna naturvärdena då
kalkblekemiljön störs, och de omgivande våtmarkerna troligen skulle minska i areal.

Skötselområde 4: Vattendrag, kärr och lokar
Beskrivning
Från Jutjärn rinner en bäck åt sydost som kantas av skog med stort lövinslag. Här har
ett flertal rödlistade arter dokumenterats, bl a den starkt hotade gropiga skägglaven
och den sårbara tretåiga hackspetten. I själva bäcken leker bäckröding.
Jutjärnsbäcken slutar efter en knapp kilometer i en flack sänka i terrängen där en tät
sumpskog av gråal växer. Trädstammarna växer upp från kraftiga socklar, som
indikerar att varje trädindivid bör vara flera hundra år gammal och att kärret som
sådant kan äga en ännu längre kontinuitet. Liksom i sydligare nejders klibbalkärr är
dessa vattenomflutna trädsocklar ett eldorado för mossor och lavar. Den ovanligaste
av dessa är den starkt hotade mossan svämskapania, som här dokumenterades för
första gången i landet. Nästan lika exklusiva är mossan mikroskapania och
trådbrosklaven. Av övriga arter kan de sårbara arterna luddig stiftdynlav och
rikkärrsskapania nämnas. Vid kärret finns även intressanta kärlväxter, som
exempelvis skuggviol och älvfräken.
Sydost om alkärret rinner en bäck in i reservatet vilken har sina källor vid Svartmyren
700 m längre norrut. Den slutar i en lok och löper därefter underjordiskt vidare åt
sydväst. Markytan ovanför det underjordiska flödet har karaktären av en blocksänka
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och är bara sparsamt beklädd med vegetation. Eventuellt hindrar isbildning och
markrörelser att träd etablerar sig. I området längs Svartjärnsbäcken har bl a sårbara
arter som gräddporing, spinnfingersvamp och luddig stiftdynlav blivit funna.
Nordväst om Svarttjärnsbäcken löper Lenåsbäcken in, också den med ett mestadel
underjordiskt flöde. Söder om Jutjärnsängen visar den sig dock i form av en lok men
löper sedan vidare underjordiskt. I denna lok, samt de som finns i anslutning till
Svarttjärnsbäcken, har såväl större som mindre vattensalamander konstaterats.
Sist kan nämnas att de tre bäckarna verkar stråla samman till ett vattendrag strax
väster om reservatet.

Bevarandemål
Att området bevaras så som det är idag. En viktigt förutsättning för detta är att de
vattenståndsvariationer som rått i området får fortgå. Naturliga processer som
åldrande och avdöende leder till att död ved finns i olika grovlekar och
nedbrytningsgrader och att skogen därmed blir olikåldrig. Skötselområdets areal på
knappt 6 ha ska bibehållas.

Skötselåtgärder
I området ska överlag råda fri utveckling men om vattenståndsfluktuationerna inte
håller emot granuppväxt som förändrar karaktären på beståndet kan röjning eller
ringbarkning av gran tillåtas. Förvaltaren får gärna fälla träd i strandzonen till lokarna
för att på så vis gynna den mossflora som konstaterats.

Skötselområde 5: Ängen
Beskrivning
Från kalkbrottet och rakt söderut rinner Lenåsbäcken genom ett mestadels
underjordiskt flöde. Bäckens lopp avspeglar sig som ett örtrikt stråk genom skogen
ovanför. Detta har nyttjats av de boende i området genom att skogen avverkats i de
södra delarna och slåtter börjat bedrivas. Troligen har ängen tagits upp ganska sent då
den inte förekommer på storskifteskartan. Förmodligen upphörde hävden under
1950-talet. Efter att ängen uppmärksammats i en inventering 1985 återupptogs
slåttern av olika aktörer, bl a stiftsgården och Rättviks naturbruksgymnasium.
Efter att ha legat nere några år återupptogs hävden igen 2010, denna gång i regi av
Länsstyrelsen. Efter en inledande restaurering då ytan brändes och träd i
kringliggande örtrik skog togs ned, har ytan därefter slåttrats årligen.
Vid, och i anslutning till, Jutjärnsängen har starkt hotade arter som fältgentiana och
smällvedel konstaterats växa. Den sistnämnda har här en av sina få lokaler i landet.
Ängen har också många orkidéarter så som tvåblad, skogknipprot, brudsporre. Även
ängssvampar som lädervaxskivling och musseronvaxskivling har observerats.
Fjärilsfaunan vid Jutjärnsängen är i sig mycket speciell. Här har sällsynta arter som
brun gräsfjäril och sotnätfjäril noterats men också än ovanligare arter så som det
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sårbara guldfransmottet och den starkt hotade violetta guldvingen.
Det ska också nämnas att det även finns annan historisk slogmark i reservatet , bl a
vid Dammängena sydost om alkärret och myren norr om Jutjärn. Huruvida dessa ytor
har kvar några botaniska värden från den tid de slogs är tyvärr inte utrett.

Bevarandemål
Att Jutjärnsängen bevaras, och får vidareutveckla sin egenart, genom fortsatt årlig
slåtter. Om de ängsmiljöer som återfinns på andra ställen i reservatet också
restaureras är det positivt men inte nödvändigt. Skötselområdets areal ska minst vara
1 ha, en siffra som bara omfattar själva Jutjärnsängen med omgivande restaurerade
ytor.

Skötselåtgärder
Som nämnts ovan så återupptog Länsstyrelsen hävden av Jutjärnsängen år 2010.
Slåttern ska fortgå årligen även framöver. I samband med detta så togs en del träd ner
i ängens absoluta närhet för att på så vis utöka dess yta. Även framgent kan det bli
aktuellt att ta ned träd i direkt anslutning till ängen för att förhindra att ängen skuggas
allt för mycket av den omgivande skogen.
Vad gäller den historiska ängsmark som beskrivs ovan så för förvaltaren fri att utreda
om det skulle vara lönt att restaurera, och återuppta slåtter, här.

Skötselområde 6: Friluftsliv och anläggningar
Beskrivning
Området har troligen utnyttjats för friluftsliv i ganska i liten utsträckning innan
reservatsbildningen påbörjades. Troligen har dock befolkningen i Ovanmyra rört sig
regelbundet i området för att plocka bär och svamp och i viss mån för jakt och fiske.
De senaste årtiondenas uppmärksamhet kring områdets biologiska värden har
säkerligen lockat dit ett större antal naturintresserade också. Detta gäller speciellt
området runt Jutjärnsängen vilket lett till att Rättviks kommun satt upp skyltar för att
informera om dess värden. Troligen kommer besöksfrekvensen att öka i och med
reservatsbildningen eftersom området ligger relativt nära bebyggelse.

Bevarandemål
Reservatet ska uppfylla kriterierna för ett kategori 2 objekt enligt
Länsstyrelsens ’Informations och tillgänglighetsplan för naturreservat’. Det innebär
att reservatets gräns är utmärkt i terrängen; att det finns hänvisning från enskild väg;
att det finns en tydlig entré till reservatet; att rastmöbler finns ditställda; att
informationstavlor är uppsatta samt att information kan hittas via Länsstyrelsens
hemsida och foldrar.
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Skötselåtgärder
Reservatets gräns ska märkas ut i terrängen. Information om reservatet ska
sammanställas så det finns att tillgå via Länsstyrelsens hemsida och foldrar.
För att leda besökare till reservatet ska en vägskylt sättas upp vid avfarten till
Jutjärnsvägen från väg 301 samt ytterligare en vid platsen för reservatets huvudentré.
Huvudentrén ska anläggas i anslutning till vägskälet 100 m norr om Jutjärnsängen.
Där ska en mindre parkeringsyta för 2-3 bilar skapas och en informationstavla om
reservatet sättas upp. Den befintliga stig, som leder från parkeringen till
Jutjärnsängen ska tydligt markeras upp som led för besökarna med en förlängning till
smällvedellokalen nordost om ängen. De skyltställ som kommunen satt upp vid ängen,
respektive smällvedellokalen kan användas då de är i gott skick. Skyltarna i sig, som
beskriver äng och smällvedel, bör dock förnyas. Sista bör ett bänkbord placeras i
anslutning till ängen, förslagsvis i dess södra ände.
En annan entré, dock utan parkering, ska anläggas 850 m norr om den första.
Här, direkt öster om kalkbrottet, går en stig in från bilvägen som leder ner till Jutjärn.
Där stigen angör vägen ska en informationsskylt, beskrivande hela reservatet,
sättas upp. Stigen från skylten ner till Jutjärn ska också markeras upp som led för
besökare. Vid Jutjärn bör leden sluta i någon typ av mål för vandraren, eventuellt en
skylt som informerar om själva tjärnen, alternativt ett bänkbord där man kan fika.
Notera att platsen där leden angör vägen inte ligger i reservatet vilket gör att ett
nyttjanderättsavtal eller servitut måste upprättas för dessa delar.

Jakt och fiske
Jakten förvaltas av Bingsjö-Boda viltvårdsområde. De inskränkningar som rör jakten
begränsas till att nya permanenta konstruktioner i anslutning till jaktpass inte får
skapas, att bedriva jakt med fälla inte tillåts(minkfällor dock undantagna) samt det
inte blir tillåtet att utfordra djur eller lägga ut åtel (med undantag för att sätta upp
saltsten och lämna kvar ränta efter skjutet vilt).
Fiske förvaltas av Rättvik-Boda fiskevårdsområdesförening. De inskränkningar som
rör fisket rör förbudet att plantera in främmande växter och djur. Därmed blir det inte
längre möjligt att få tillstånd till att sätta ut öring i tjärnen.
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Figur 2: Anläggningar i Jutjärns naturreservat
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Dokumentation och uppföljning
Dokumentation
Förvaltaren ansvarar för att väl dokumentera alla nyskapande åtgärder och
restaureringar. Förvaltaren ska även dokumentera underhållsåtgärder samt tillsyn av
friluftsanläggningar.

Uppföljning
Bevarandemål
Uppföljning av de bevarandemål som angetts i skötselplan ska göras som underlag för
utvärdering av om syftet med reservatet uppnås. Uppföljningen genomförs av
Länsstyrelsen. Uppföljning kommer att ge vägledning om ytterligare
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus.

Restaureringsåtgärder
Uppföljning av alla restaureringsåtgärder ska göras på initiativ av förvaltaren, i
samverkan med funktionen för områdesskydd vid länsstyrelsen.
Övriga skötselåtgärder
Förvaltaren ansvarar för att följa upp genomförda skötselåtgärder.

Revidering av skötselplanen
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras då uppföljningen indikerar att behov
finns, eller om skötselplanen i övrigt är inaktuell.

146

UTKAST TILL BILAGA 4
Fastställd: 2016-11-25

21(22)
Dnr: 511-2680-2012

Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Åtgärd

Uppmärkning av

Prio-

Mål med

ritet

åtgärden

1

Synliggöra

reservatsgräns
Anlägga

När

Var

Frekvens

Inom 1 år

Se karta

Engångsåtgärd

reservatsgräns
1

Ökad tillgänglighet

Inom 1 år

Se karta

Engångsåtgärd

1

Ökad tillgänglighet

Inom 1 år

Se karta

Engångsåtgärd

Markering av leder

1

Ökad tillgänglighet

Inom 1 år

Se karta

Engångsåtgärd

Iordningställa rastplats

2

Ökad tillgänglighet

Inom 1-5

Se karta

Engångsåtgärd

parkeringsplats
Uppsättning och
underhåll av
informationsskyltar

år
Nyttjanderättsavtal för

1

Ökad tillgänglighet

Inom 1 år

Se karta

Engångsåtgärd

Folder och webbplats

1

Ökad tillgänglighet

Inom 1 år

Se karta

Engångsåtgärd

Slåtter av

1

Bibehålla

Inom 1 år

Skötsel

Årligen

den norra entrén

Jutjärnsängen
Genomföra småskaliga

naturvärden
2

naturvårdsbränder
Hålla Jutjärns

3

myrmark, alkärr och

område 5

Bibehålla

Inom 1-5

Skötsel

Regelbundet,

naturvärden

år

område 1

helst årligen

Bibehålla

Skötsel

Vid behov

naturvärden

område 3

blocksänkor fria från

och 5

inväxande träd
Ta ned träd i

3

anslutning till

Bibehålla

Skötsel

naturvärden

område 5

Vid behov

Jutjärnsängen
Utred möjligheten att

3

utrota bäckröding
Utred effekten av att

3

ta bort vägbanken

Tillskapa

Inom 5-10

Skötsel

naturvärden

år

område 3

Tillskapa

Inom 5-10

naturvärden

år

Tillskapa

Inom 1-5

Skötselom

naturvärden

år

råde 4

Tillskapa

Inom 5-10

Skötselom

naturvärden

år

råde 2 och

I mån av resurser

I mån av resurser

över Jutjärn
Fälla träd vid stranden

3

runt lokarna
Utreda möjligheten att
återuppta slåtter på

3

historisk ängsmark

5
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BILAGA 5
Formulär 6

Hur man överklagar hos Regeringen
Den som vill överklaga ska skriva till Regeringen. Överklagandet ska dock skickas
eller lämnas till Länsstyrelsen. Postadressen är Länsstyrelsen, 791 84 FALUN.
Besöksadressen är Åsgatan 38 i Falun.
Överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag klaganden fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.
Överklagandet ska innehålla
*

vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange ärendets diarie-nummer
511-2680-2012,

*

varför klaganden anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt,

*

hur klaganden vill att beslutet ska ändras.

Klaganden ska även ange
*

namn, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska vara undertecknat av klaganden. Om ombud anlitas kan i stället
ombudet underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.
Handlingar eller annat som klaganden anser stöder överklagandet bör sändas med.
Överklagandet prövas av Regeringen. Om Länsstyrelsen inte ändrar sitt beslut som
klaganden begär och överklagandet kommit in i rätt tid kommer det att sändas över till
Miljö- och Energidepartementet.
Ytterligare upplysningar kan lämnas av Länsstyrelsen, telefon 010-225 00 00.

Länsstyrelsen Dalarna
Postadress 791 84 FALUN
Besöksadress Åsgatan 38

Telefon 010 225 00 00

Web www.lansstyrelsen.se/dalarna
E-post dalarna@lansstyrelsen.se
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Bankgiro 5050-5858
Org nr 202100-2429

