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Sammanträdesdatum
2017-09-26

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 142 Information - Nyhedsskolans allergiavdelning 4

§ 143 Sammanställning kränkande behandling 2017 2017/157 
614

5 - 8

§ 144 Medborgarförslag angående gång och cykelväg från 
travet till skolan

2017/378 
312

9 - 10

§ 145 Medborgarförslag gällande soffor på olika platser i 
Boda  och Ovanmyra 

2017/213 
000

11 - 12

§ 146 Medborgarförslag gällande blomlådor och bänkar på 
lämpliga platser i Boda 

2017/242 
000

13 - 14

§ 147 Medborgarförslag om att montera en fontän i Furudal 2017/334 
866

15 - 16

§ 148 Medborgarförslag angående utsmyckning av Rättviks 
rondeller

2017/345 
866

17 - 18

§ 149 Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg vid 
Genvägen 

2017/364 
312

19 - 20

§ 150 Medborgarförslag angåede Fixar-Malte 2015/642 
008

21 - 22

§ 151 Medborgarförslag, önskemål att kommunen beviljar 
kommunal borgen till de byar som i egen regi 
genomför anläggning av fibernät.

2015/79 
000

23 - 25

§ 152 Medborgarförslag angående möjlighet att bygga 
äldreboende vid toppstugan

2015/381 
73

26 - 27

§ 153 Bildande av Giersgruvans naturreservat i Rättviks 
kommun.

2017/670 
265

28 - 30

§ 154 Motion om att göra Rättviks kommun till en buss-zon 2017/516 
009

31 - 32

§ 155 Motion om introduktionsutbildning för politiker 2017/115 
009

33 - 34

§ 156 Delegering av beslut IFO förslag till förändring ang 
överflyttning av ärende

2017/755 
750

35 - 36

§ 157 Delårsrapport per den 2017-07-31 2017/747 
04

37

§ 158 Borgensavgift 2018 2017/740 
045

38

§ 159 Borgenstak 2018 - kommunala bolag 2017/741 
045

39 - 41

§ 160 Budgetuppföljning 2017 2017/539 42 - 47

§ 161 Framtagande av begreppet "attraktiv arbetsgivare" 2017/112 
00

48 - 51
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§ 162 Avsägelse som ersättare i samhällsbyggnadsutskottet, 
Tin Gumuns

2017/742 
11

52

§ 163 Val av ersättare i samhällsbyggnadsutskottet efter 
Tin Gumuns

53

§ 164 Val av ersättare i personalutskottet efter Joanna 
Stridh

54

§ 165 Delegationsbeslut chefer och ordföranden 2017 2017/33 
362

55

§ 166 Delegationsbeslut socialutskottet (su) 2017 2017/38 
362

56

§ 167 Delegationsbeslut bildningsutskottet (bu) 2017 2017/37 
362

57

§ 168 Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna 
utskott (ksau) 2017

2017/34 
362

58

§ 169 Meddelanden 2017 2017/56 59 - 60

§ 170 Region Dalarnas Trafikförsörjningsprogram för 
kollektivtrafiken

2017/646 
531

61 - 62
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_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 142

Information – Nyhedsskolans allergiavdelning

Ärendebeskrivning 
Biträdande rektor för Nyhedsskolan, Anders Therén, var närvarande och gav 
information om skolans allergiavdelning.
Att ha en allergiavdelning är väldigt unik. Avdelningen inrymmer en helt 
vanlig skolklass men är unik på så vis att den har väldigt bra luft, 
specialstädning, man tar hänsyn till allergener i exempelvis tvättmedel, tvål, 
möbler och kost samt att varje barn måste byta kläder när de går in i eller 
lämnar avdelningen med mera. 
Allergiavdelningen är en åldersintegrerad verksamhet med ca 40 barn där 8 
av barnen har någon form av svårare allergi. 
Yttranden 
Britt-Marie Essell (S), Anki Dåderman (S) och Fredrik Ollén (M) yttrade sig 
i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

__________________
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KS § 143 Dnr 2017/157 614

Sammanställning kränkande behandling

Ärendebeskrivning 
Förelåg en sammanställning från barn- och 
utbildningsförvaltningen om kränkande behandling under 
perioden 170101-1706-30.

Diarienummer Enhet Status Anmäld
Utredning 
påbörjad Avslutad Elev/Elev Personal/Elev

2015/445 Rättviksskolan Avslutat 2015-09-03 2015-09-03 2016-09-05 x  

2015/675 Rättviksskolan Avslutat 2015-05-07 2015-05-07  x  

2015/676 Rättviksskolan Avslutat 2015-05-14   x  

2016/115 Söderås skola Avslutat 2015-11-02 2015-11-04  x  

2016/117 Nyhedsskolan Aktuell 2016-01-15 2016-01-26  x  

2016/196 Nyhedsskolan Aktuell 2016-02-08 2016-03-04  x  

2016/197 Nyhedsskolan Aktuell 2016-01-25 2016-03-21  x  

2016/198 Nyhedsskolan Aktuell 2016-03-22 2016-03-22  x  

2016/200 Nyhedsskolan Aktuell 2016-03-15 2016-03-21  x  

2016/230 Nyhedsskolan Aktuell 2016-03-24 2016-03-28  x  

2016/290 Nyhedsskolan Avslutad 2016-01-24  2016-01-27 x  

2016/361 Nyhedsskolan Aktuell 2016-05-25 2016-06-02  x  

2016/362 Nyhedsskolan Avslutad 2016-04-21 2016-04-25 2017-05-11 x  

2016/364 Nyhedsskolan Aktuell 2016-09-05 2016-09-05  x  

2016/547 Nyhedsskolan Aktuell 2016-09-06 2016-09-15    

2016/548 Nyhedsskolan Avslutad 2016-09-02 2016-09-05 2017-05-11 x  

2016/554 Nyhedsskolan Avslutad 2016-09-12 2016-09-15 2017-05-11 x  

2016/558 Nyhedsskolan Aktuell 2016-10-05 2016-10-06  x  

2016/586 Nyhedsskolan Avslutad 2016-10-10 2016-10-11 2017-05-11 x  

2016/587 Nyhedsskolan Avslutad 2016-10-10 2016-10-11 2017-05-11 x  

2016/589 Nyhedsskolan Avslutad 2016-10-28 2016-10-28 2017-04-06 x  

2016/614 Boda skola Aktuell 2016-10-10 2016-10-11  x  

2016/621 Nyhedsskolan Avslutat 2016-12-08 2016-12-09 2017-05-11 x  

2016/623 Nyhedsskolan Aktuell 2016-12-07   x  

2016/630 Boda skola Avslutad 2016-10-14 2016-11-08 2017-05-26 x  

2016/631 Boda skola Avslutad 2016-10-27 2016-11-08 2017-05-26 x  

2016/649 Rättviksskolan Avslutad 2016-11-17 2016-11-17 2017-05-17 x  

2016/650 Rättviksskolan Avslutad 2016-11-21 2016-11-21 2017-02-14 x  

2016/662 Nyhedsskolan Avslutad 2016-09-28 2016-09-28 2017-05-11 x  
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2016/663 Nyhedsskolan Aktuell 2016-10-28 2016-10-31  x  

2016/678 Rättviksskolan Aktuell 2016-08-26   x  

2016/723 Rättviksskolan Avslutad 2016-12-16 2016-12-19 2017-02-22 x  

2016/751 Sätra skola Avslutad 2016-11-23 2016-11-24 2017-02-17 x  

2017/072 Rättviksskolan Avslutad 2017-01-30 2017-01-30 2017-05-17 x  

2017/073 Rättviksskolan Avslutad 2017-02-01 2017-02-02 2017-03-22 x  

2017/081 Nyhedsskolan Aktuell 2016-12-12 2016-12-21  x  

2017/083 Söderås skola Avslutad 2017-01-20 2017-01-23 2017-02-22 x  

2017/091 Vikarbyns skola Avslutad 2017-01-24 2017-01-26 2017-01-26 x  

2017/092 Söderås skola Aktuell 2017-01-31 2017-02-13 2017-06-15 x  

2017/095 Rättviksskolan Avslutad 2017-02-03 2017-02-06 2017-03-27 x  

2017/096 Rättviksskolan Aktuell 2017-02-09 2017-02-13  x  

2017/097 Rättviksskolan Aktuell 2017-02-13 2017-02-14  x  

2017/098 Rättviksskolan Avslutad 2017-03-10 2017-03-13 2017-06-16  x

2017/099 Rättviksskolan Aktuell 2017-03-20 2017-03-20  x  

2017/104 Ingels skola Aktuell 2017-02-13 2017-02-13  x  

2017/105 Ingels skola Avslutad 2017-02-07 2017-02-07 2017-02-07 x  

2017/106 Furudals skola Aktuell 2017-01-27 2017-01-27  x  

2017/109 Furudals skola Avslutad 2017-01-11 2017-01-11 2017-01-30 x  

2017/116 Nyhedsskolan Aktuell 2016-12-16 2016-12-21  x  

2017/117 Nyhedsskolan Aktuell 2016-12-21 2016-12-21  x  

2017/118 Nyhedsskolan Aktuell 2017-01-27 2017-01-27  x  

2017/119 Nyhedsskolan Aktuell 2017-01-27 2017-01-27  x  

2017/120 Nyhedsskolan Avslutad 2017-02-06 2017-02-06 2017-05-11 x  

2017/126 Nyhedsskolan Avslutad 2017-03-14  2017-03-16 x  

2017/127 Nyhedsskolan Aktuell 2017-02-06 2017-02-06  x  

2017/180 Söderås skola Avslutad 2017-02-22 2017-02-22 2017-02-22 x  

2017/182 Söderås skola Aktuell 2015-11-24 2015-12-08  x  

2017/202 Sätra skola Avslutad 2017-03-08  2017-03-08 x  

2017/203 Söderås skola Aktuell 2017-03-17 2017-03-17  x  

2017/218 Ingels skola Aktuell 2017-02-22 2017-03-07  x  

2017/222 Ingels skola Aktuell 2017-02-22 2017-03-07  x  

2017/223 Ingels skola Aktuell 2017-02-22 2017-03-07  x  

2017/231 Boda skola Aktuell 2017-03-09 2017-03-10  x  

2017/233 Ingels skola Aktuell 2017-01-13 2017-03-13  x  

2017/234 Ingels skola Aktuell 2017-03-10 2017-03-15  x  

2017/235 Ingels skola Aktuell 2017-02-22 2017-03-15  x  

2017/252 Nyhedsskolan Avslutad 2017-02-17 2017-02-20 2017-02-20 x  
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2017/253 Nyhedsskolan Avslutad 2017-03-08  2017-03-13 x  

2017/254 Nyhedsskolan Avslutad 2017-02-17  2017-03-06 x  

2017/255 Nyhedsskolan Aktuell 2017-03-08 2017-03-13  x  

2017/256 Nyhedsskolan Avslutad 2017-03-08  2017-03-13 x  

2017/257 Nyhedsskolan Avslutad 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-17 x  

2017/258 Nyhedsskolan Avslutad 2017-01-24 2017-02-13 2017-02-13 x  

2017/259 Nyhedsskolan Avslutad 2017-03-13  2017-03-14 x  

2017/260 Ingels skola Avslutad 2017-03-10  2017-03-15 x  

2017/261 Ingels skola Aktuell 2017-03-13 2017-03-15  x  

2017/262 Ingels skola Aktuell 2017-03-14 2017-03-15  x  

2017/263 Ingels skola Aktuell 2017-03-13 2017-03-15  x  

2017/268 Rättviksskolan Avslutad 2017-03-28 2017-03-29 2017-04-26 x  

2017/269 Rättviksskolan Aktuell 2017-04-04   x  

2017/276 Ingels skola Avslutad 2017-03-17  2017-03-20 x  

2017/277 Ingels skola Aktuell 2017-03-23 2017-03-23  x  

2017/278 Furudals skola Avslutad 2017-01-18  2017-03-23 x  

2017/279 Furudals skola Aktuell 2017-03-13 2017-03-13  x  

2017/280 Furudals skola Aktuell 2017-03-13 2017-03-13  x  

2017/288 Stiernhööksgymnasiet Avslutad 2017-01-26 2017-02-01 2017-03-16 x  

2017/301 Furudals skola Aktuell 2017-03-13 2017-03-13  x  

2017/302 Furudals skola Aktuell 2017-03-13 2017-03-13  x  

2017/303 Furudals skola Aktuell 2017-03-08 2017-03-23  x  

2017/304 Furudals skola Avslutad 2017-03-14 2017-03-23 2017-03-23 x  

2017/305 Furudals skola Aktuell 2017-03-21 2017-03-27  x  

2017/306 Furudals skola Avslutad 2017-04-26 2017-04-26 2017-05-24 x  

2017/307 Furudals skola Aktuell 2017-04-26 2017-04-26  x  

2017/311 Stiernhööksgymnasiet Avslutad 2017-01-18 2017-01-20 2017-03-28 x  

2017/329 Söderås skola Avslutad 2017-03-24  2017-03-30 x  

2017/330 Sätra skola Avslutad 2017-03-31  2017-04-03 x  

2017/331 Sätra skola Aktuell 2017-04-04 2017-04-04   x

2017/340 Söderås skola Avslutad 2017-04-04  2017-04-05 x  

2017/342 Vikarbyns skola Avslutad 2017-05-03  2017-05-08 x  

2017/343 Sätra skola Avslutad 2017-04-28  2017-05-02 x  

2017/393 Rättviksskolan Avslutad 2017-04-05 2017-04-05 2017-05-05 x  

2017/418 Sätra skola Avslutad 2017-04-28  2017-05-02 x  

2017/421 Vikarbyns skola Avslutad 2017-04-28  2017-05-02 x  

2017/430 Nyhedsskolan Aktuell 2017-05-02 2017-05-04  x  

2017/431 Nyhedsskolan Aktuell 2017-05-02 2017-05-04  x  
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2017/432 Nyhedsskolan Aktuell 2017-05-02 2017-05-04  x  

2017/433 Nyhedsskolan Aktuell 2017-05-02 2017-05-04  x  

2017/434 Nyhedsskolan Aktuell 2017-04-26 2017-04-26  x  

2017/438 Nyhedsskolan Avslutad 2017-04-28  2017-05-05 x  

2017/439 Nyhedsskolan Avslutad 2017-05-09  2017-05-11   

2017/458 Boda skola Avslutad 2017-04-11  2017-04-11 x  

2017/470 Nyhedsskolan Aktuell 2017-05-15 2017-05-18  x  

2017/471 Nyhedsskolan Aktuell 2017-05-19 2017-05-29  x  

2017/472 Nyhedsskolan Aktuell 2017-05-19 2017-05-29  x  

2017/474 Nyhedsskolan Aktuell 2017-05-29 2017-05-29  x  

2017/475 Nyhedsskolan Avslutad 2017-06-02 2017-06-07 2017-06-07 x  

2017/527 Vikarbyns skola Avslutad 2017-05-09  2017-05-15 x  

2017/529 Söderås skola Avslutad 2017-05-10 2017-05-18 2017-05-18 x  

2017/530 Söderås skola Avslutad 2017-04-10 2017-05-17 2017-05-17 x  

2017/531 Vikarbyns skola Avslutad 2017-05-09 2017-05-15 2017-05-19 x  

2017/532 Söderås skola Avslutad 2017-04-10 2017-05-17 2017-05-17 x  

2017/533 Söderås skola Avslutad 2017-04-27 2017-05-17 2017-05-17 x  

2017/534 Söderås skola Avslutad 2017-05-10 2017-05-10 2017-06-20 x  

2017/611 Boda skola Avslutad 2017-05-19 2017-05-19 2017-05-19 x  

2017/612 Ingels skola Avslutad 2016-11-23 2016-11-23 2016-11-23 x  

Yttranden 
Fredrik Ollén (M), Anders Åkerlund (C), Joanna Stridh (C), Anki Dåderman 
(S) och Britt-Marie Essell (S) yttrade sig i frågan.

Kommunstyrelsens beslut
- Sammanställningen läggs till handlingarna.

___________________
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KS § 144 Dnr 2017/378 312

Medborgarförslag angående gång- och cykelväg från 
travet till skolan

Ärendebeskrivning 
Carola Wikström, Persängsvägen 2, Rättvik inlämnade 2017-04-20 
rubricerat medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Anlägg en gång- och cykelbana från travet till lantbruksskolan. 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-08
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning och beslut.
___________________
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Ett av Samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att ansvara för 
planering av infrastrukturen i Rättvik. I uppdraget ingår också att utveckla 
gång- och cykelvägnätet för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för 
oskyddade trafikanter.
Hedslundsvägen är idag en enskild väg och har en bristfällig standard.
Kommunen borde ta över huvudmanskapet på grund av att den är en viktig 
länk i vägnätet. Om så sker kan vägen byggas om med en gång- och 
cykelväg på ena sidan och med gatubelysning.
Gång- och cykelvägen finns idag inte med i någon planering för de 
kommande åren men har hög prioritet ändå och ska finnas med i framtida 
planer för gång- och cykelnätet.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Bifalla medborgarförslaget.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
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KS § 144 forts.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Bifalla medborgarförslaget.

____________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att medborgarförslaget ska anses behandlad.
Proposition
Ordförande ställde proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag samt 
Hans Furns (C) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.

Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget är behandlat.

____________________
Sändlista: C Wikström
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KS § 145 Dnr 2017/213 000

Medborgarförslag gällande soffor på olika platser i 
Boda och Ovanmyra

Ärendebeskrivning 
K A Henning Ingdén, Boda Kyrkby, inlämnade 2017-03-02 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Några soffor på olika platser i Boda och Ovanmyra.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
____________________ 
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.

Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Trivselåtgärder som soffor och utsmyckningar i byarna har kommunen haft 
som policy att föreningar eller andra intressenter hjälper till med att bekosta 
och underhålla. I Boda bidrar kyrkan på ett förtjänstfullt sätt med att ansvara 
för soffor.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Anse medborgarförslaget behandlat.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anse medborgarförslaget behandlat.
____________________ 
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.
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KS § 145 forts.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________

Sändlista: K A Henning Ingdén
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KS § 146 Dnr 2017/242 000

Medborgarförslag gällande blomlådor och bänkar på 
lämpliga platser i Boda

Ärendebeskrivning 
Maj-Britt Liljeholm, Björkallén 24, Boda Kyrkby, inlämnade 2017-03-15 
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Blomlådor och bänkar på lämpliga platser vid Björkallén Boda.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
____________________ 
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Trivselåtgärder som soffor och utsmyckningar i byarna har kommunen haft 
som policy att föreningar eller andra intressenter hjälper till med att bekosta 
och underhålla. I Boda bidrar kyrkan på ett förtjänstfullt sätt med att ansvara 
för soffor.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Anse medborgarförslaget behandlat.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anse medborgarförslaget behandlat.
____________________ 
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall på samhällsbyggnadsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens beslut

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________

Sändlista: M-B Liljeholm
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Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 147 Dnr 2017/334 866

Medborgarförslag om att bygga en fontän i Furudal

Ärendebeskrivning 
Göran Persson, Saharavägen 21, Furudal, inlämnade 2017-04-04 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Montera en fontän i Oresjön mellan ICA och Hockeyborg.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning.
____________________ 
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Trivselåtgärder som soffor och utsmyckningar i byarna har kommunen haft 
som policy att föreningar eller andra intressenter hjälper till med att bekosta 
och underhålla. Finns det ett allmänt intresse för en fontän i Furudal borde 
det finnas intressenter som är villiga att bekosta och underhålla en fontän.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Avslå medborgarförslaget
Yrkande
Markus Gavatin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Avslå medborgarförslaget.
____________________ 
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 148 Dnr 2017/345 866

Medborgarförslag gällande utsmyckning av Rättviks 
rondeller

Ärendebeskrivning 
John-Olov Slars, Tina byväg 29, Rättvik, inlämnade 2017-04-07 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Utsmyckning av Rättviks rondeller.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
____________________ 
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Rondellerna i Rättvik har inga utsmyckningar utan bara gräs och det är ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och kostnadsskäl. Skötsel av grönytor vid riksvägar 
har blivit svårare att sköta eftersom Trafikverket inte tillåter att någon vistas 
där utan att ha ett skyddsfordon med sig. Kostnaderna har därmed dramatiskt 
ökat för att sköta rondeller och sidoremsor efter riksvägar. Därför har vi en 
fjärrstyrd gräsklippare som klipper gräset i rondellerna för att slippa ha 
konstgräs eller stenbeläggning som i andra kommuner.Att bara ha gräs i 
rondellerna tycker vi ger en säker trafikmiljö, eftersom föraren annars 
riskerar att distraheras och tappa koncentrationen på grund av olika 
utsmyckningar i anslutning till vägområdet.”
I yttrandet har även hänsyn tagits till projektet ”Vackert Rättvik”.
Förvaltningens förslag till beslut

- Avslå medborgarförslaget
Yrkande
Hans Furn (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avslå medborgarförslaget.

___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________

Sändlista: J-O Slars
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KS § 149 Dnr 2017/364 312

Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg vid 
Genvägen

Ärendebeskrivning 
Bengt Markusson, Skolgatan 16 E, Rättvik, inlämnade 2017-04-12 
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Anlägga gång- och cykelväg parallellt med Genvägen mellan Backavägen 
och Industrivägen på Stora industriområdet.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning.
__________________   
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Ett av Samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att ansvara för 
planering av infrastrukturen i Rättvik. I uppdraget ingår också att utveckla 
gång- och cykelvägnätet för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för 
oskyddade trafikanter.
Gång- och cykelvägen fanns inte med i någon planering men samma goda 
tanke som i medborgarförslaget har funnits tidigare hos förvaltningen.
Nu byggs gång- och cykelvägen, som beräknas vara helt klar under hösten 
2017.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Anse medborgarförslaget behandlat.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anse medborgarförslaget behandlat.
____________________ 
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Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C), Annette Riesbeck (C) och Lars-Erik Jonsén yttrade sig i 
ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________
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KS § 150 Dnr 2015/642 008

Medborgarförslag angående Fixar-Malte

Ärendebeskrivning 
Av medborgarförslaget framgår att man har önskemål om att Rättviks 
kommuns funktion Fixar Malte ska fortgå samt att vi informerar om detta till 
allmänheten.
Förslag
Fallskador hos äldre (65+) ökar, kanske beroende på att allt fler bor kvar 
hemma även i hög ålder…… .
I Rättvik finns möjlighet att få bra hjälp som kan förebygga och förhindra 
fallskador…. . Tjänsten Fixar-Malte som ska vara tillgänglig och kostnadsfri 
för alla 65+-are är dessvärre okänd för de flesta och därför dåligt 
utnyttjad…. . Vi tycker det är angeläget att de som berörs känner till den 
möjligheten att få hjälp och vart man vänder sig.
Föreslår att Rättviks kommun fortsätter denna verksamhet samt ytterligare 
sprider denna verksamhet i sitt informationsflöde.

Kommunfullmäktiges beslut    
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning och beslut.
_________________
Förvaltningens synpunkter
Funktionen Fixar Malte finns i kommunen och information om detta finns att 
läsa på kommunens webbplats. Information ges även av berörd personal.

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget därmed besvarad.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses därmed behandlad.

_________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
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Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
____________________

Sändlista: Förslagsställaren
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KS § 151 Dnr 2015/79 000

Medborgarförslag, önskemål att kommunen beviljar 
kommunal borgen till de byar som i egen regi genomför 
anläggning av fibernät

Ärendebeskrivning 
Kommunen har mottagit ett medborgarförslag med ett önskemål om att 
borgen ska beviljas till byar och småorter som i egen regi genomför 
anläggning av fibernät.

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning.
________________
Yttrande
Motiveringen som anges i förslaget är att Rättviks kommun har antagit en 
digital agenda som innebär att 90 % av innevånarna ska ha tillgång till 
bredband via fiber är 2020 med ”målsättningen är att skapa tillgång till IT-
infrastruktur med bredbandskapacitet i områden där en utbyggnad inte 
kommer till stånd på vanliga marknadsmässiga villkor, utan stimulans”.

I förslaget anges även att byar och småorter inte kommer att nås av 
kommersiella satsningar, utan utbyggnaden måste delfinansieras av 
landsbygdsstöd samt stora ideella satsningar. Eftersom stödet utbetalas i 
slutet av projektet måste likvida medel lånas upp för att kunna genomföra 
detta. För att erhålla lån kräver bankerna någon form av säkerhet. Därför är 
det önskvärt att kommunen borgar för det sökta landsbygdsstödet.

Medborgarförslaget inkom i början av 2015 och sen dess har mycket hänt 
avseende bredbandsutbyggnaden. Rättviks kommun har sökt och beviljats 
stöd från Tillväxtverket för ortssammanbindande fibernät. Det erhållna 
stödet har sedan överförts till Dala Energi AB, vilka i stor sett byggt klart det 
ortssammanbidande nätet, vilket inneburit att ca 7 byar i kommunen anslutits 
med fiber. Detta har gjort att betydligt flera områden i kommunen nu kan nås 
av kommersiella satsningar på fiber.

När andelen intressenter i de anslutna byarna blivit tillräckligt stort, vid ca 
60 % av abonnenterna, har Dala Energi AB byggt ut nätet till intresserade 
abonnenter i byarna. 
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Utbyggnaden har alltså skett utan bildande av fiberföreningar och när 
andelen intresserade abonnenter blivit tillräckligt stort. Som det ser ut idag 
kommer troligen den fortsatta utbyggnaden att ske på liknande sett, det vill 
säga utan fiberföreningar.

Att fiberutbyggnad sker i kommunen är viktigt och kommunen har ett stort 
engagemang i den utbyggnad som skett och som kommer att ske under de 
närmaste åren via sitt delägande i bolaget Dala Energi AB. Kommunen bör 
därför avvakta ytterligare engagemang, i form av borgen, i första hand tills 
pågående projekt avslutats. 

Enligt Post- och telestyrelsen var läget i kommunen avseende 
fiberutbyggnaden följande i oktober 2016:

Innehar fibernät 32,8 %

I absolut närhet till fiberanslutning 1) 42,76 %
1)Måttet innebär att en redan fiberansluten fastighet finns inom ett avstånd 
av högst 50 meter.

Näst uppdatering hos Post- och telestyrelsen kommer att ske i mars 2018.

Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom 
kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för 
gäldenären/låntagarens räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera sin 
skuld. Den risk som kommunen skulle ta genom ett borgensåtagande är att 
projektet inte slutförs och att bidrag därför inte betalas ut samt att 
medlemmarna i föreningen/bolaget inte betalar sina andelar. Enligt 
Jordbruksverket är intresset för stöd till bredband inom 
landsbygdsprogrammet stort och tyvärr kommer stödet inte att räcka till alla 
som söker. 

Enligt kommunens finanspolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-
06 § 10, framgår att ”Borgen ges normalt endast till företag ingående i 
kommunkoncernen”. Borgen kan inte heller lämnas för byar eller småorter, 
utan förutsätter att det finns tydliga juridiska motparter, så som föreningar 
eller bolag. 

Mot bakgrund av ovan nämnda faktorer bör kommunen i dagsläget avstå 
från att bevilja borgen för byar och småorter som i egen regi genomför 
anläggning av fibernät.
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Stab- och serviceförvaltningens förslag till beslut
- Avslå medborgarförslaget om kommunal borgen till byar och 

småorter som i egen regi genomför anläggning av fibernät.

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande avslås 

medborgarförslaget.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Carola von Walter (MP) och Joanna Stridh (C) yttrade 
sig i ärendet.
Yrkanden 
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
____________________
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KS § 152 Dnr 2015/381 73

Medborgarförslag angående möjlighet att bygga 
äldreboende vid toppstugan

Ärendebeskrivning 
Gullan Björ, Werkmästaregatan 40, Rättvik, har inlämnat 2015-07-10 
rubricerade medborgarförslag, se bilaga.
Förslag
Bygga ett äldreboende vid Toppstugan där de äldre kan se Siljan och vackra 
Rättvik.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-08-27
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
________________

Förvaltningens synpunkter
Stab och serviceförvaltningen konstaterar att placeringen av ett äldreboende 
vid toppstugan är olämpligt bland annat eftersom det inte finns kommunalt 
vatten och avlopp i närheten och därmed innebär en placering av ett 
äldreboende där höga byggkostnader.
I dagsläget har kommunen inte behov av ytterligare äldreboenden.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår därmed att medborgarförslaget avslås.
Yttrande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab-och serviceförvaltningens yttrande avslås 

medborgarförslaget.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
___________________
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KS § 153 Dnr 2017/670 265

Bildande av Giersgruvans naturreservat i Rättviks 
kommun

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen planerar att bilda Giersgruvans naturreservat och har skickat 
förslag till beslut och skötselplan till kommunen för synpunkter. 
Det blivande naturreservatet ligger mellan Rättvik och Nedre Gärdsjö längs 
med väg 301 och är cirka 38 hektar stort.
Giersgruvan ligger på ett isälvsdelta som genomeroderats av Österängsån 
vilket skapat en 20 m djup och 100-200 meter bred ravin. Skogen hyser 
biotoper för ett flertal hotade arter inom grupperna lavar, svampar och 
mossor och igenvuxna slåtter- och ängsmarker vittnar om ett tidigare 
brukande av marken. Nuvarande markanvändning är skogsbruk.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
”Övergripande
Kommunen är positiv till bildandet av Giersgruvans naturreservat. Bildandet 
av naturreservatet ses som ett stärkande komplement till Enåns naturreservat 
och riksintresset Gärdsjöfältet-Ockrandalgången-Enån. Bildandet av 
naturreservatet bidrar till att uppfylla ett flertal miljökvalitetsmål.
I förslaget till beslut listas ett antal prioriterade bevarandevärden bland annat 
vattendraget Österängsån. I skötselplanen anges det att ett bevarandemål är 
att hålla en hög vattenkvalité i ån. Vidare nämns pH-värden och alkanitet 
från en 17 år gammal undersökning (vissa siffror är över 30 år gamla). Det 
står också att det i dagsläget är oklart om den närliggande deponin påverkar 
vattenkvalitén negativt. Samtidigt ger Länsstyrelsen uppföljande 
vattenprovstagning låg prioritet i skötselplanen. Det bör utredas om den 
närliggande deponin påverkar Österängsån negativt och därmed bör 
vattenprovstagningen ges högsta prioritet. 
Det bör också förtydligas att uppföljning och åtgärder knutna till förbättring 
av vattenkvalitén är direkt kopplat till de åtagande Sverige gjort i och med 
EUs vattendirektiv. I texten står bara en hänvisning till ”VISS” som är ett 
digitalt informationssystem. 
Föreskrifter
Länsstyrelsen ämnar att förbjuda korttidsjakt. Kommunen vill ha ett 
förtydligande om exakt vilken typ av skada man avser att undvika med 
föreskriften i förhållande till att jakt i övrigt inte är begränsat. Vilka 
naturvärden ska skyddas från eventuell skada av korttidsjakt och vilka 
skador bedöms kunna uppstå av ”korttidsjakt”?
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Det är viktigt att föreskrifter är tydliga och att det framgår exakt vad som är 
förbjudet. I föreskriften C4 är det förbjudet utan tillstånd att genomföra 
större eller återkommande organiserade arrangemang. 
Det är rimligt att förbjuda återkommande arrangemang men det finns ingen 
definition på vad ett större arrangemang är utan verksamhetsutövare 
hänvisas till ett samråd med länsstyrelsen om vad som är tillståndspliktigt. 
Det står samtidigt att verksamhetsutövaren bör samråda vilket ytterligare 
urholkar föreskriften.
Lämpligen så begränsas föreskriften till att endast avse återkommande 
arrangemang eller så måste föreskriften förtydligas. 
Den genomkorsande vägen och vägbanken anges på föreskriftskarta och text 
vara undantagen en del föreskrifter. Det är oklart om det gäller alla 
föreskrifter eller bara vissa och det bör i så fall förtydligas. 
Kartor
Flera av kartorna har en något svårtolkad teckenförklaring och kartan i 
skötselplanen är otydlig.”
Naturvårdare Teresia Holmberg redogör för ärendet.
Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkar att samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 
antas som Rättviks kommuns remissvar till länsstyrelsen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anta samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande som Rättviks 
kommuns remissvar till länsstyrelsen.

____________________ 
Teresia Holmberg, natur-och miljösamordnare, föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C), Annette Riesbeck (C), Joanna Stridh (C), Lars-Erik Kalles 
(S) och Britt-Marie Esselle (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade, med bifall från Joanna Stridh (C) och Lars-Erik 
Kalles (S), att ovan nämna anmärkningar skickas till länsstyrelsen innan 
Rättvik ställer sig bakom bildandet av naturreservatet samt att Hans Furn (C) 
tillsammans med Teresia Holmberg skriver ett svar till länsstyrelsen.   
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag samt 
Hans Furns (C) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.

Kommunstyrelsens beslut
- Hans Furn (C) och Teresia Holmberg skriver ett svar till 

Länsstyrelsen där de förklarar vilka anmärkningar som svar önskas 
på innan Rättviks kommun ställer sig bakom bildandet av 
Giersgruvans naturreservat.

_________________
Sändlista: H Furn

T Holmberg
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Motion om att göra Rättviks kommun till en buss-zon

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet i Rättvik, genom Ylva Alm, har inkommit med en motion där 
de föreslår att man gör Rättviks kommun till en busszon genom att ta bort 
zongränserna inom kommunen.
Förvaltningens synpunkter
I tidigare ärende 2016/228 beslutade kommunfullmäktige 2017-04-27 att 
avslå en liknande motion efter följande yttrande från 
samhällsutvecklingsförvaltningen.
”De zoner som idag finns i länet har funnits under många år och är 
ålderstigna. Zoner finns för att kunna prissätta resan och utefter zoner 
baseras på så vis även intäkter. Dagens zoner bestämdes en gång i tiden 
gemensamt av kommunerna, landstinget och av AB Dalatrafik.
Dalatrafik har under 2016 arbetat med ett förslag om en helt ny prisstrategi 
och zonförändring för att anpassa prissättningen till dagens trafiksystem. 
Detta arbete har nu lagts på is för att avvakta olika politiska beslut. Den stora 
avgörande politiska frågan är skatteväxlingen. Dalatrafik har ingen möjlighet 
att göra förändringar i prisbilden innan frågan om skatteväxlingen är löst för 
att då kunna se hur kostnadsförändringarna slår igenom.”
De förutsättningar som gällde när den förra motionen ställdes har inte 
förändrats till idag.

Förvaltningens Förslag till Beslut
Stab- och Serviceförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade i enlighet med stab- och serviceförvaltningens 
förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande avslås 

motionen.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
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Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
_________________
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Motion om introduktionsutbildning för politiker

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de gröna i Rättvik inlämnade 2017-02-09 rubricerad motion. En 
introduktionsutbildning för nyvalda politiker i Rättviks kommun önskas 
strax efter genomfört val där det skall tas upp rutiner, processer, 
arbetsordning osv. En möjlighet till självstudier önskas också under 
mandatperioden.
Vid förra valet genomfördes en utbildning för förtroendevalda i början av 
2015. Utbildningen som var under en dag hade följande program;

- Grundläggande rättsregler
Kommunallag
Förvaltningslag
Arbetsordningar – reglementen för valda organ
Offentlighet – meddelarfrihet

- Pensioner för förtroendevalda
- Mediakontakter
- Kommunens arbetsgivaransvar
- Kommunens ekonomi

Finansiering
Ekonomistyrning

- Kommunens organisation
- Fakta om kommunen

Befolkning
Ekonomi – mål och budget

Det finns därmed redan en kurs för nyvalda politiker.
Under mandatperioden kan det finnas möjlighet att erbjuda kursen vid fler 
tillfällen, detta förutsätter ett antal deltagare. Utöver det skall vi verka för att 
kursmaterialet skall finnas tillgängligt som självstudiematerial.
Utöver detta så har varje partigrupp ett ansvar att förberedda och utveckla de 
förtroendevalda för sina uppdrag.

Förvaltningens förslag till beslut
Stab- och serviceförvaltningen anser därmed motionen besvarad.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade i enlighet med stab- och serviceförvaltningens 
förslag.
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Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses därmed behandlad.

___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Carola von Walter (MP) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
____________________
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Delegering av beslut IFO förslag till förändring 
angående överflyttning av ärende

Ärendebeskrivning 
I delegationsförteckning kommunstyrelsen-socialförvaltningen är beslut om 
framställan om överflyttning av ärenden till annan kommun enligt 2 a kap 10 
§ socialtjänstlagen samt beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun enligt 2 a kap 10 § socialtjänstlagen delegerat till socialutskottet.
Enligt 2 a kap 10 § 3 stycket framgår att när en begäran om överflyttning av 
ärende inkommit ska kommunen meddela sin inställning skriftligen och utan 
dröjsmål. För att underlätta handläggningen av dessa ärenden skulle det vara 
att föredra om dessa beslut kan fattas av enhetschef IFO. Socialutskottet 
beslutade 2017-08-10 att återremittera ärendet till förvaltningen för 
ytterligare utredning och nytt förslag till beslut.
Yttrande
Kommunstyrelsen föreslås besluta att med stöd av 6 kap 33 § 
kommunallagen delegera rätten att på styrelsens vägnar fatta beslut enligt 
nedan:
Ärendeslag: Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan 
kommun
Lagrum: 2a kap 10 § socialtjänstlagen
Delegat: Enhetschef IFO

Ärendeslag: Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun.
Lagrum: 2 a kapitlet 10 § socialtjänstlagen
Delegat: Förvaltningschef
Yrkande
Fredrik Ollén, m, yrkade att socialutskottet beslutar enligt ovanstående 
förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående och fann att socialutskottet 
bifallit detsamma.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
-    Anta förslag enligt ovan.
___________________
Fredrik Ollén (M) föredrog ärendet.
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Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till socialutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendeslag: Beslut om framställning om överflyttning av ärende till 

annan kommun.
Lagrum: 2a kap 10 § socialtjänstlagen
Delegat: Enhetschef IFO

2. Ärendeslag: Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun.
Lagrum: 2 a kapitlet 10 § socialtjänstlagen
Delegat: Förvaltningschef

________________
Sändlista: Kanslienheten

M Lassell
L Fröyen
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Delårsrapport per den 2017-07-31

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Ann Lissåker föredrog Rättviks kommun delårsbokslut per den 
31 juli 2017 på kommun- och koncernnivå.
Yrkanden
Ordföranden Jonny Jones (C) yrkade att delårsbokslutet fastställs och 
överlämnas till revisorerna för upprättande av revisionsberättelse.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Delårsbokslut per 31 juli 2017 fastställs och överlämnas till 

kommunfullmäktige för godkännande.
2. Delårsbokslut per 31 juli 2017 överlämnas till revisorerna för 

upprättande av revisionsberättelse.
___________________
Ekonomichef Ann Lissåker föredrog ärendet.
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Britt-Marie Essell (S), Joanna Stridh (C) och Fredrik 
Ollén (M) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
_____________________
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KS § 158 Dnr 2017/740 045

Borgensavgift 2018

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Ann Lissåker föredrog ärendet där borgensavgiften för de 
kommunala bolagen på beviljat borgenstak idag är 0,4 %. 
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslår att borgensavgiften för de kommunala bolagen för 2018 skall vara 
0,4 % på beviljat borgenstak.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Borgensavgiften för de kommunala bolagen för 2018 ska vara 0,4 % 

på beviljat borgenstak.
_________________
Ekonomichef Ann Lissåker föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
_________________

38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2017-09-26

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 159 Dnr 2017/741 045

Borgenstak 2018 – kommunala bolag

Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare beslut skall borgenstaket för de kommunala bolagen årligen 
behandlas i samband med behandlingen av den kommunala budgeten.
Tidigare beslut: Kf §116 161220
Rättviks kommun Kommunhus AB 82 mnkr
Rättviks Fastigheter AB 591 mnkr
Rättviks Teknik AB 300 mnkr

Summa 973 mnkr
Per 2015 uppgick kommunens limit för borgen till 263 mnkr. Under 2016 
borgade kommunen för nya lån till ett värde av 74 mnkr. Under 2017 har 
kommunen borgat för ytterligare 45 mnkr. Av kommunens limit återstår nu 
147 mnkr. Taket för kommunens borgen är beräknad på en förhöjd nivå. Om 
kommunens limit beräknas med utgångs-punkt från den generella nivån 
skulle limiten var 54 mnkr lägre, det vill säga 93 mnkr. 
Förslaget nedan innebär att ytterligare 20 mnkr tas i anspråk. Efter detta 
återstår alltså 127 mnkr av limiten, beräknad på den förhöjda nivån. 
Efter diskussion med VD Björn Evbjer i Rättviks kommun Kommunhus AB, 
Rättviks Fastigheter AB och VD Henrik Valgma i Rättviks Teknik AB, 
föreslås att Rättviks kommun ingår borgen för respektive bolag enligt nedan 
fr.o.m. 1 januari 2018. Beslutet innebär en utökning med 20 mnkr från och 
med den 1 januari 2018.  
Rättviks kommun Kommunhus AB 82 mnkr
Rättviks Fastigheter AB 591 mnkr
Rättviks Teknik AB ___________320 mnkr

Summa 993 mnkr
Beslutet för respektive bolag föreslås då bli att Rättviks Kommun, från och 
med 2018, såsom för egen skuld ingår borgen för:

 Rättviks kommun Kommunhus AB:s låneförpliktelser till ett högsta 
lånebelopp om 82 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

 Rättviks Fastigheter AB:s låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp 
om 591 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
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högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

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

Det totala borgenstaket 2018 för de kommunala bolagen blir därmed 993 
mnkr.
Under hösten 2017 påbörjas fissionen av Rättviks Teknik AB i två bolag. 
Fissionen kan innebära att lån överförs till ett nytt bolag. I samband med 
detta kan fullmäktige behöva ta nya beslut rörande borgen för lån till 
Rättviks Teknik AB och för lån till det nybildade bolaget. I dagsläget är det 
okänt vilka lånevolymer det kommer att röra sig om.
Yrkanden
Ordföranden Jonny Jones (C) yrkade bifall till ekonomienhetens förslag att 
det totala borgenstaket ökar med 20 mnkr till 993 mnkr enligt ovanstående.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rättviks kommun, från och med 2018, såsom för egen skuld ingår 

borgen för Rättviks kommun kommunhus AB:s låneförpliktelser 
till ett högsta lånebelopp om 82 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

2. Rättviks kommun, från och med 2018, såsom för egen skuld ingår 
borgen för Rättviks fastigheter AB:s låneförpliktelser till ett högsta 
lånebelopp om 591 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp.

3. Rättviks kommun, från och med 2018, såsom för egen skuld ingår 
borgen för Rättviks tekniks AB:s låneförpliktelser till ett högsta 
lånebelopp om 320 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp.

___________________
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Ekonomichef Ann Lissåker föredrog ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till finansutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
_________________
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KS § 160 Dnr 2017/539

Budgetuppföljning 2017

Ärendebeskrivning 
Ekonomienheten har sammanställt förvaltningarnas budgetuppföljning av 
2017 års verksamheter. Prognosen är baserad på 8 månaders utfall och visar 
ett förväntat budget- underskott vid årets slut på 8,3 mkr för driftbudgeten.

Kommunstyrelsen har en reserv som är budgeterad till 4 mkr. Av reserven 
har barn- och utbildningsförvaltningen fått 0,8 mkr som ska användas för en 
rekryteringssatsning till de små skolorna. Resterande del av reserven, 3,2 
mkr redovisas i prognosen som ett överskott mot budget. De största 
budgetunderskotten redovisas av barn- och utbildningsförvaltningen 
respektive socialförvaltningen som beräknas få underskott på 8,1 respektive 
5,6 mkr.

Utfallet har beräknats utifrån den av kommunfullmäktige beslutade 
nettobudgeten för 2017.
Inga tilläggsanslag ur rörelsekapitalet har i övrigt hittills beviljats till vare sig 
drift- eller investeringsbudgeten. Årets resultat är budgeterat till 11,7 mkr. 
Om den här prognosen håller så innebär det att kommunen skulle få ett 
redovisat årsresultat på 3,4 mkr.
Nettoinvesteringarna för 2017 är budgeterade till 15,5 mkr. Till och med 
augusti månad har investeringar gjorts för ca 5,3 mkr. Inga förvaltningar har 
aviserat några större avvikelser från den lagda investeringsbudgeten, utan 
räknar med att planerade åtgärder kommer att utföras till budgeterade 
kostnader.

Nedan visas prognostiserat över/underskott förvaltningsvis för 2017.

Förvaltning Driftbudget
mkr

KF och KS + 3,2

Stab- och serviceförvaltningen - 0,8

Samhällsutvecklingsförvaltningen - 1,4

Barn- och utbildningsförvaltningen - 8,1

Socialförvaltningen - 5,6

Finansförvaltningen + 4,4

SUMMA -   8,3
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En sammanställning av förvaltningarnas budgetuppföljningar följer nedan. 
Prognosens påverkan på resultaträkningen redovisas sist.

Kommunfullmäktige och Kommmunstyrelsen (+ 3,2 mkr)

I årsbudgeten avsattes 4 mkr till en reserv som ligger budgeterad under 
kommunstyrelsen. Av reserven har barn- och utbildningsförvaltningen fått 
0,8 mkr som ska användas för en rekryteringssatsning till de små skolorna. 
Resterande del av reserven, 3,2 mkr redovisas i prognosen som ett överskott 
mot budget.

Stab- och serviceförvaltningen (- 0,8 mkr)

Förvaltningen beräknas totalt få ett underskott mot budgeten på 0,8 mkr.

Kanslienheten räknar med högre personalkostnader än budgeterat och 
förväntas få ett underskott på 0,1 mkr.

Personalenheten räknar med ett underskott på 0,1 mkr. Bemanningsenheten 
administration, är än så länge svårbedömd i och med att det är 
verksamhetens första år och internpriset är byggt på prognos för det antal 
timmar som kommer bokas via bemanningsenheten.

IT-enheten beräknas få ett underskott på 0,2 mkr. Ökade kostnader för 
microsoftlicenser är en anledning. Kostenheten beräknas få ett underskott 
mot budget på 0,2 mkr beroende på ökade livsmedelskostnader. Städenheten 
beräknas få ett överskott på 0,3 mkr, vilket huvudsakligen beror på minskade 
personalkostnader.

Räddningsavdelningen beräknas på få ett underskott på 0,5 mkr. Orsaken är 
dels utbildningskostnader, två personer utbildas till styrkeledare, 4 
nyanställda är också i preparandutbildning (lön och kurskostnad). Vidare har 
det nya RIB-avtalet med bland annat semesterersättning och ökad 
beredskapsersättning drastiskt ökat kostnaderna för deltidspersonalen. 
Antalet larm 170831 är 266 vilket motsvarar 33 larm/månad, på årsbasis 
396, mot budgeterat 300.

Samhällsutvecklingsförvaltningen (- 1,4 mkr)

Förvaltningen beräknas totalt överskrida årsbudgeten med ca 1,4 mkr.

Inom mark- och planenheten beräknas det bli underskott med 1,4 mkr, 
varav ökade kostnader för linjetrafik inom kollektivtrafiken uppgår till 1,1 
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mkr. På staben gör lägre lönekostnader för vakant chef ett överskott mot 
budget på ca 0,4 mkr. Miljö- och byggenheten beräknas få ett underskott på 
0,4 mkr för konsultkostnader vid utredning och för färdigställande av LIS- 
plan (LIS = landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Näringslivsenheten 
har ökade kostnader för turistverksamhet och räknar med ett 
budgetunderskott på 0,1 mkr. Kulturenheten har vakanser och beräknas 
därför få ett överskott mot budget på 0,1 mkr.

Investeringar

Förvaltningen har ett flertal investeringsprojekt. Den totala 
investeringsbudgeten uppgår till
8,8 mkr och tom 170831 har det förbrukats knappt 3,1 mkr.

De största investeringsprojekten är vägbelysning 2 mkr, skidarena Rättvik 
1,5 mkr, vägunderhåll beläggning 1,5 mkr samt gång- och cykelvägar 1,2 
mkr. Den sammanvägda bedömningen är att årets investeringsbudget i allt 
väsentligt kommer att förbrukas.

Barn- och utbildningsförvaltningen (- 8,1 mkr)

Förvaltningen förväntas få en avvikelse mot årsbudgeten på ca 8,1 mkr.

De största avvikelserna finns främst på grundskolan med 5,2 mkr samt på 
den övergripande förvaltningen med 2,6 mkr. På grundskolan är orsaken 
färre elever som genererar statsbidrag samt nya förutsättningar angående 
statsbidrag. På förvaltningsnivån beror avvikelsen på obudgeterade tjänster 
efter omorganisation. Gymnasieskolans IKE (interkommunala ersättningar) 
beräknas också bli 1,5 mkr lägre än budgeterat, på grund av att fler 
Rättvikselever valt externa utbildningsanordnare. Vuxenutbildningen 
förväntas dock få lägre kostnader än budgeterat och ge ett överskott på 1 
mkr.

Socialförvaltningen (- 5,6 mkr)

Förvaltningen beräknas totalt få ett underskott mot budgeten på 5,6 mkr.

Blocket Utveckling och stöd beräknas överskrida budgeten med 4,9 mkr. 
Inom blocket utveckling och stöd redovisas individ- och familjeenheten, 
integrationsenheten, biståndsbedömning och AME. De största avvikelserna 
redovisas nedan.
Inom IFO förväntas överskridanden inom verksamheterna institutionsvård av 
vuxna och barn och ungdomar samt inom familjehemsomsorgen. 
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Ekonomiskt bistånd liksom personalkostnader beräknas ge ett överskott trots 
att förvaltningen tvingas använda konsult för familjerätts-ärenden.
En detaljerad genomgång har påbörjats gällande utvecklingen inom 
integrationsenhetens verksamheter. Statsbidragen har from halvårsskiftet 
minskat dramatiskt till följd av nya statsbidragsregler. Vidare redovisar 
enheten färre inskrivna barn/ungdomar och det finns inga signaler som pekar 
på att det kommer flera under året. Flera unga skrivits upp i ålder och ett 
flertal har fått avslag på asylansökan. Endast ett fåtal nya anvisningar har 
gjorts under året.

Kostnaderna förväntas överskrida budget då hemtagning av barn placerade i 
andra kommuner drar ut på tiden då det rättsliga ska ha sin gång. För 
verksamheten betyder det att vi under en tid har kostnader för dubbelt 
boende. Förvaltningen befarar ett budgetunderskott på drygt 3 mkr. 
Verksamheten arbetar intensivt med anpassningar för minskade kostnader.

Blocket Vård och omsorg/äldreomsorg beräknas få ett budgetunderskott på 
0,7 mkr huvudsakligen bestående av personalkostnader, på grund av 
vikariesituationen och dess kostnader för semesterperioden.

Blocket Stöd och omsorg förväntas redovisas tillbudgeterad nivå.

Osäkerheten vad gäller prognosen för migrationsverksamheten är fortfarande 
stor. Vikariesituationen och dess kostnader för semesterperioden är ännu inte 
helt kända men då det är stor brist på sökande till tjänsterna, kan det innebära 
högre kostnader för bland annat övertid.
Ett antal pågående utredningar enligt LSS kan komma att resultera i ökade 
kostnader.

Finansförvaltningen (+ 4,4 mkr)

Finansförvaltningen beräknas få ett överskott mot budget på totalt 4,4 mkr.

Sociala avgifter och försäkringar beräknas få ett överskott mot budget på 1,4 
mkr beroende på att en större andel äldre personer än beräknat arbetar och de 
genererar lägre sociala avgifter. Pensionskostnaderna förväntas bli ca 0,2 
mkr lägre än budget.

Skatteintäkterna är baserade på den senaste prognosen från SKL. Den 
innebär en skatteökning med 4,5 mkr jämfört med budget. Välfärdmedel ser 
ut att bli 0,6 mkr lägre än budgeterat. Mot generella statsbidrag och 
utjämningar justeras också 33 % av den beräknade kostnaden för 
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skatteväxling för kollektivtrafiken med ca 2 mkr. Sammantaget 
skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas då bli 1,9 mkr bättre än 
budgeterat.

De finansiella intäkterna förväntas ge ett överskott på 1,6 mkr, varav ca 1,4 
mkr beror på att kommunen erhållit en ränterabatt på hela 
kommunkoncernens upplåning under 2016. Internräntorna är dock ca 0,7 
mkr får lågt budgeterade, vilket blir ett intäktsbortfall för 
finansförvaltningen.

RÄTTVIKS KOMMUN
Bokslutsprognos per 2017-08-31

RESULTATRÄKNING

Årsbudget Prognos Budget-
 2017   2017 avvikelse

(tkr) (tkr) (tkr)

Verksamhetens kostnader - 638 632 - 648 839 - 11 807
Avskrivningar -   9 168 -   9 168 -
Verksamhetens nettokostnader - 647 800 - 659 607 - 11 807

Skatteintäkter + 468 388 + 472 852 + 4 464
Generella statsbidrag + 188 212 + 185 655 -  2 557
Finansiella intäkter +     3 800 +     5 400 + 1 600
Finansiella kostnader -        900 -        900 -
Resultat efter skatteintäkter
och finansnetto 11 700 3 400 -  8 300

 - -
Årets resultat 11 700 3 400 -  8 300

Yttranden
Annette Riesbeck (C), Lars-Erik Kalles (S) och Anki Dåderman (S) yttrade 
sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att finansutskottet får i uppdrag att analysera 
underskottet på barn- och utbildningsförvaltningen och därmed läggs 
informationen till handlingarna.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till finansutskottet att analysera underskottet på barn- och 

utbildningsförvaltningen.
2. Informationen läggs till handlingarna.

_______________
Sändlista: A Lissåker

A Riesbeck
U Israelsson
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Framtagande av begreppet ”attraktiv arbetsgivare”

Ärendebeskrivning 
Ur Mål & Budget 2017-2019, kommunövergripande mål:
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.

Personalutskottet har uppdragit personalenheten att formulera 
definition på begreppet attraktiv arbetsgivare
Kommunens uppdrag är att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet på ett 
effektivt sätt. Arbetsgivarpolitiken är ett av de viktigaste styrinstrumenten 
för att nå framgång i detta uppdrag. För att arbetsgivarpolitiken ska ha full 
potential att bidra till verksamhetens framgång krävs dock att det finns en 
förståelse för dess innebörd och betydelse samt att ansvaret för den bärs av 
alla ansvariga inom organisationen. Det är viktigt att det finns en förståelse 
för kopplingen mellan medarbetare och verksamhetsresultat och att fokus 
ligger på att medarbetarnas bidrag ska omsättas i bästa möjliga verksamhet. 
Engagerade och motiverade medarbetare är en förutsättning för att Rättviks 
kommun ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Vad karakteriserar en attraktiv arbetsgivare?
Till att börja med bör skillnaden mellan begreppen bra (eller god) 
arbetsgivare och attraktiv arbetsgivare redas ut. 

Universum Global genomför varje år en studentundersökning som heter 
FöretagsBarometern där Sveriges universitets- och högskolestudenter röstar 
fram sina framtida drömarbetsgivare.1 I år (2017) har 21 990 studenter från 
33 universitet och högskolor tyckt till om jobb och karriär i 
FöretagsBarometern. På topplaceringarna hamnar organisationer som 
Google, Utrikesdepartementet, Spotify, Volvo etc. De mest attraktiva 
arbetsgivarna kan utifrån detta sägas vara några av de erkänt mest 
framgångsrika inom sina branscher. Genom att utföra sina uppdrag på ett 
framgångsrikt sätt blir de attraktiva som arbetsgivare. De är helt enkelt bäst, 
och vilken student vill inte jobba hos de bästa?

1 http://universumglobal.com/se/foretagsbarometern-2017/
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För att arbetsgivarna ska vara framgångsrika – och attraktiva– inom sina 
områden även på längre sikt, gäller det dock att de klarar av att hantera sina 
medarbetare på ett sätt som gör att de kommer till sin rätt fullt ut även i ett 
längre perspektiv. Det måste också finnas en förståelse för det faktum att det 
är genom medarbetarnas bidrag som organisationen når sin framgång. 

Alla arbetsgivarpolitiska frågor handlar i någon form om att hantera 
medarbetare och på så sätt styra och utveckla verksamheten i den riktning 
som arbetsgivaren bedömer bäst. Det finns vissa delar i arbetsgivarpolitiken 
som är rena styrmedel i syfte att öka motivation, och andra som snarare är att 
betrakta som nödvändigheter för att inte motverka motivation.

Till det sistnämnda, de s.k. hygienfaktorerna, räknas exempelvis 
medarbetarens behov av status, trygghet, policydokument, god arbetsmiljö, 
lön och handledning i olika former. Dessa faktorer har egentligen inget att 
göra med arbetet och dess innehåll, men om någon av dem inte fungerar så 
är risken att medarbetare blir omotiverade i sitt arbete och missnöjda med sin 
situation. En stor del av verksamheten i kommuner och landsting skulle 
exempelvis sannolikt kollapsa om inte löne- och anställningsvillkoren 
upplevdes som goda ur både arbetsgivarnas och arbetstagarnas perspektiv.

För att motivera medarbetare till att prestera bättre behövs dock något mer. 
Motivatorerna grundar sig i sådant som har direkt koppling till arbetet och 
kan vara att få erkännande, befordran, intressant arbetsinnehåll, eget ansvar, 
personlig utveckling m.m.

Genom att medelst dialog och delaktighet sätta in alla medarbetare i det 
arbete och den verksamhet som bedrivs, de värderingar som gäller och de 
mål som finns uppsatta för verksamheten kan en känsla av sammanhang och 
förståelse skapas för hur man som medarbete kan arbeta för att bidra till 
verksamhetens framgång. Att alla medarbetare är väl insatta i verksamhetens 
helhet, väl införstådda i vad som förväntas av dem och har bra 
förutsättningar att sköta sitt jobb, möjliggör också för arbetsgivaren att låta 
medarbetarna få ett stort utrymme för egenansvar i sitt arbete.2

Institute of Employment Studies (IES) i England har utformat en lista på sju 
engagemangsdrivande faktorer som lyfts frekvent i olika sammanhang och 

2 Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet, Medarbetarengagemang – för en bättre välfärd, 
Örjan Lutz, Avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL
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som bör tillfredsställas för att ha förutsättning för att som organisation 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare:

- Innehållet i arbetet. Det är viktigt att ha ett utmanande, kreativt och 
varierat arbete som kräver utveckling. Man behöver känna att arbetet 
är viktigt både för en själv och för andra.

- Ett betydelsefullt arbete med klart syfte och mening.
- Möjligheter att göra karriär, utvecklas och lära nytt. 

Kompetensutveckling i olika former genom hela yrkeslivet. 
- Uppskattning och belöningar i olika formell grad. Lön är viktigt, 

men snarare på grund av risken att motverka motivation än som 
motivator.

- Goda relationer på arbetsplatsen, särskilt mellan medarbetare och 
chef. Ömsesidig respekt som bygger på att man tar sig tid för 
varandra och lyssnar på varandra.

- Förståelse för organisationens värden och mål, och hur 
medarbetarens egen roll bidrar till dem.

- Inspirerande chefer som ger medarbetarna förtroende, tydliga mål 
och ansvar att själva fatta beslut. Det är viktigt att cheferna är 
engagerade i både verksamhetens och medarbetarnas väl.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Personalenheten föreslår att personalutskottet med denna skrift anser 

begreppet attraktiv arbetsgivare definierat. 
2. Utifrån denna definition bör Rättviks kommun som arbetsgivare 

fortsätta att utforma en långsiktig arbetsgivarpolitik i syfte att skapa 
effektiva och framgångsrika verksamheter som levererar tjänster av 
hög kvalitet genom att med goda anställningsvillkor och väl 
fungerande strukturer såväl som dialog, delaktighet och gott 
ledarskap inspirera, engagera och utveckla alla medarbetare till att nå 
sin fulla potential.

Personalchef Anna Nises Borgström föredrog ärendet och informerade om 
förvaltningens förslag.
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Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Med denna skrift är begreppet attraktiv arbetsgivare definierat.
2. Utifrån denna definition bör Rättviks kommun som arbetsgivare 

fortsätta att utforma en långsiktig arbetsgivarpolitik i syfte att skapa 
effektiva och framgångsrika verksamheter som levererar tjänster av 
hög kvalitet genom att med goda anställningsvillkor och väl 
fungerande strukturer såväl som dialog, delaktighet och gott 
ledarskap inspirera, engagera och utveckla alla medarbetare till att nå 
sin fulla potential.

___________________
Personalchef Anna Nises Borgström föredrog ärendet.
Yttranden
Fredrik Ollén (M), Carola von Walter (MP), Lars-Erik Kalles (S), Anders 
Åkerlund (C), Britt-Marie Essell (S), Anki Dåderman (S), Annette Riesbeck 
(C) och Joanna Stridh (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt personalutskottets förslag
__________________

Sändlista: A Nises Borgström
J Stridh
A Riesbeck
U Israelsson
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Avsägelse som ersättare i samhällsbyggnadsutskottet, 
Tin Gumuns

Ärendebeskrivning 
Tin Gumuns (C) har i en skrivelse 2017-09-13 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsutskottet.

Kommunstyrelsens beslut
- Entlediga Tin Gumuns (C) som ersättare i 

samhällsbyggnadsutskottet.
_________________

Sändlista: T Gumuns
H Furn
Kansliet
Löneenheten
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Val av ersättare i samhällsbyggnadsutskottet efter Tin 
Gumuns 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i samhällsbyggnadsutskottet efter 
Tin Gumuns (C).

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet bordläggs.

_________________
Sändlista: KS
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Val av ersättare i personalutskottet efter Joanna Stridh

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i personalutskottet efter Joanna 
Stridh (C)

Kommunstyrelsens beslut
- Utse Annette Riesbeck (C) som ny ersättare i personalutskottet.

__________________
Sändlista: A Riesbeck

Kansliet
Löneenheten
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Delegationsbeslut chefer och ordföranden 2017

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

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

___________________
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Delegationsbeslut socialutskottet (su) 2017

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets 
§§ 2017-08-10 och 2017-09-07:

2017-08-10
§ 211  Ansökan om verksamhetsbidrag, BRIS, 2018
§ 214  Yttrande till JO
§ 228  Ansökan om förlängd behandling
§ 229  Medgivandeutredning enligt 6 kap 6 § socialtjänstlagen
§ 230  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

§§ 2017-09-07
§ 245  Ansökan om förlängd placering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 246  Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen

Besluten förvaras i pärmar på socialförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

____________________
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Delegationsbeslut bildningsutskottet (bu) 2017

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens bildningsutskott §§:
2017-09-06 
§ 64 Remiss för Skolkommissionens slutbetänkande för skolan - 

Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. SOU 2017:35
Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem 
Evolution. 

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

_________________
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Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna utskott 
(ksau) 2017

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens allmänna utskott §§:
2017-09-05
§ 46 Kulturbidrag
Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem 
Evolution.

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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Meddelanden

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuner och landsting,
cirkulär:
17:27 Ändringar i LAS
17:32 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018
17.36 Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever
17:37 Interimsavtal om skolkopiering
17:38 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
17:42 Budgetförutsättningar för åren 2017-2020
Meddelande från styrelsen:
12/2017 Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga 
rättigheter
13/2017 Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting

Ekonomirapporten, maj 2017
Region Dalarna 

- protokoll 2017-03-22, 2017/523
- protokoll 2017-04-26,
- protokoll 2017-06-14,
- Aktieägartillskott Utveckling i Dalarna Holding AB och Visit 

Dalarna AB, 2017/209
- Region Dalarnas verksamhetsberättelse inkl årsredovisning 2016, 

2017/519
Landstinget Dalarna

Revisionsberättelse för år 2016
Länsstyrelsen

- Beslut 2017-07-20, Tillsyn över efterlevnaden av Lag(2003:778) om 
skydd mot olyckor

- Beslut 2017-06-13, Beslut om tillstånd till ingrepp i gravfältet Alfta 
38:1 med villkor om arkeologisk undersökning....och Dalstuga S:6, 
Rättviks socken, Dalarnas län
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- Protokoll 2017-08-09, Inspektion hos Mora överförmyndaenhet 

inbegripet kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och 
Älvdalen den 6 december 2016. 2017/679

Dala Vatten och Avfall AB
Kallelse årsstämma

Rättviks kommun
- Protokoll 2017-04-12, rådet för ungdomsfrågor

Dalabanans intressenter
- Protokoll fört vid föreningsstämma Intresseföreningen Dalabanans 

intressenter 2017-06-16

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelande läggs till handlingarna.

___________________

Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.

_________________
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Region Dalarnas Trafikförsörjningsprogram för 
kollektivtrafiken

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelsen från trafiksamordnare Jeanette Engström.
” Region Dalarna har remitterat Trafikförsörjningsprogrammet för 
kollektivtrafiken till samtliga kommuner i Dalarnas län. Det regionala 
Trafikförsörjningsprogrammet är främst ett politiskt dokument för att ange 
riktningen med tydliga mål och ambitioner för Dalarnas kollektivtrafik.
I Trafikförsörjningsprogrammet redovisas inte den konkreta trafiken, 
kostnader, resande, trafikbeställningar, linjer eller planering. Detta görs i 
Trafikförsörjningsplanen som skrivs årligen och som utgör en bilaga till 
Trafikförsörjningsprogrammet.
Med denna remiss önskar Region Dalarna endast få synpunkter på den 
övergripande målbilden och dess utformning. Målbilden kommer att vara en 
central del i Trafikförsörjningsprogrammet vilket kommer att revideras i sin 
helhet under hösten 2017 och planeras att fastställas av Region Dalarnas 
direktion den 6 december 2017.
I Trafikprogrammets målmodell ingår huvudmål, delmål och måltal som 
tillsammans avser beskriva målbilden för kollektivtrafiken i Dalarna och har 
sitt ursprung i de nationella transportpolitiska målen:

- Tillgänglighet och infrastruktur – ett tillgängligt och samordnat 
samhälle

- Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud – ett enklare 
vardagsresande

- Innovativa miljöer och entreprenörskap – ett smart 
kollektivtrafiksystem

- Livskvalitet och attraktionskraft – en attraktiv region att leva i
Förvaltningens synpunkter
Ett sammanhållet och samordnat kollektivtrafiksystem ska eftersträvas med 
så få byten som möjligt för att knyta samman olika regiondelar. Det ska vara 
lika lätt att resa över kommungränsen som inom kommunen. Detta kan 
uppnås bland annat genom att expandera trafiken i starka stråk men det är 
även oerhört viktigt att tillgodose behovet av regional tillgänglighet för 
boende på landsbygden.
Kollektivtrafikens framtida utveckling är viktig för fortsatt tillväxt och ökad 
sysselsättning och det är viktigt att skapa förutsättningar till en effektiv 
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Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2017-09-26

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 170 forts.
arbetspendling, god tillgänglighet till utbildning, vård- och service-
inrättningar samt till kultur- och fritidsaktiviteter.
Målet med ett attraktivt kollektivtrafiksystem handlar om viljan att resa 
kollektivt. Resenärerna ska känna att kollektivtrafiken är att föredra i 
jämförelse med att resa med bil och de ska känna trygghet i att systemet 
levererar det som utlovats. Utbyggnaden av pendlarparkeringar måste ses 
över. 
Kollektivtrafiken ska vara ett bra alternativ för personer med 
funktionsnedsättning och god tillgänglighet för dessa ska därför eftersträvas. 
Stor vikt måste läggas på enkelheten att nyttja kollektivtrafiken för alla 
resenärer. 
Sammanfattningsvis är det centralt att tydliggöra kollektivtrafikens roll och 
betydelse för hela regionens utveckling. Viktigt är att Trafikförsörjnings-
programmet blir långsiktigt hållbart både vad avser ekonomi och 
finansiering samt vad avser tillgänglighet och miljö”.

Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att yttrandet godkänns och skickas till Region Dalarna.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit densamma.

Kommunstyrelsens beslut
- Yttrandet godkänns och skickas till Region Dalarna.

________________
Sändlista: Region Dalarna

J Engström
H Furn
H-E Bergman
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