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Kommunstyrelsens ordförande
har ordet

R

ättviks kommuns vision (sid 5) - där
tradition möter framtid – ligger till
grund för allt arbete inom kommunen.
För att kunna leva upp till vår vision krävs
att all kommunal verksamhet tar hänsyn till
både det som varit och det som ligger framför oss. För oss är det viktigt att vår samhällsutveckling sker på ett hållbart sätt. Detta
spänner över hållbarhet i alla sina aspekter
– ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Kommunen arbetar redan inom en lång rad
olika områden som syftar till ett hållbart
samhälle. Nämnas kan de framgångsrika
satsningarna på ”Tillväxt & Tillsyn” - en
arbetsmodell som fler och fler kommuner i
Sverige tar efter och ”Återtaget” som resulterat i att vi idag är till 95% självförsörjande
på nötkött och potatis. Ett annat gott exempel
är att vi tack vare våra vindkraftverk är näst
intill självförsörjande på el till kommunkoncernens fastigheter.
Under 2016 har arbetet med att lyfta fram
Rättvik som en framtidskommun pågått
intensivt och det arbetet kommer att fortsätta
med oförminskad kraft. Antalet invånare i
kommunen har stor betydelse och det är
därför glädjande att vi idag är fler än vi varit
på många år. Naturligtvis handlar mycket om
skattekraft men antalet invånare påverkar

också både våra egna och näringslivets möjligheter att finna kompetenta medarbetare.
Det talas ofta om kompetensförsörjning och
om hur viktigt det är för oss att ta fram en
plan för framtida personalförsörjning. För att
kunna möta framtiden framgångsrikt är det
centralt att politikens målarbete speglar den
verklighet vi lever i. Rättvik är en attraktiv
kommun där dialogen med våra medborgare
har en viktig roll. Betydelsefullt är det också
att ungdomarnas åsikter efterfrågas och tas
till vara. I takt med att vi blir fler ökar efterfrågan och kraven på kommunal service
såsom barnomsorg, skola, vård och omsorg
men också på bostäder. Det är därför vi nu
satsar på fler bostadsområden. Nämnas kan
Persborgsområdet, Lissbrändan och andra
centralt belägna områden.
Rättvik är en del av världen och även om
kommunen inte är så stor har en vi en viktig
roll att spela! Därför har de mål som presenteras i det här dokumentet stämts av mot ett
antal internationella och nationella övergripande mål, t.ex. de av FN antagna Globala
Målen.
Jag hoppas att du vill vara med och skapa ett
hållbart samhälle där samarbete, nytänkande
och mod kännetecknar vårt arbete!

Annette Riesbeck
Kommunstyrelsens ordförande
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Vision 2020

Rättvik – där tradition möter framtid
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 de mest attraktiva boendemiljöerna 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.
Kommunens kännetecken

Den politiska organisationen

Rättviks kommun är en av Sveriges 290 kommuner. Kommunen består av de tre församlingarna
Rättvik, Boda och Ore och har tillsammans en
befolkning på cirka 10 800 personer. Kommunen
omfattar en yta på 2 181 kvadratkilometer vilket
motsvarar Vätterns yta och lite till. Den längsta
sträckan inom kommungränsen kan uppmätas till
9,3 mil.

Kommunen har hand om en mängd verksamheter
som berör oss alla, både vuxna och barn. Av all
tänkbar samhällsservice finns det några områden
som kommunen är skyldig att svara för enligt
lag, medans andra verksamheter är frivilliga och
beslutas lokalpolitiskt.

Kommunen är känd för sina levande byar i ett
öppet odlingslandskap med ett stort inslag av
bygdekultur. Bygden lockar årligen tusentals
besökare och besöksnäringen är idag kommunens
största privata näring.
Rättviks kommun strävar mot en hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling handlar om
människans agerande gentemot varandra och
omgivningen. Inte bara ur ett ekologiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt och ekonomiskt
perspektiv. Hållbar utveckling är en process som
innebär ett långsiktigt ansvarstagande för samhällsutvecklingen och jordens resurser.
I Rättviks kommun står hållbar utveckling för
integration, bevarande av våra byar och byskolor,
förnyelsebar energi, lokalproducerade livsmedel
och ett öppet landskap. För att lyckas krävs en
bra dialog mellan politiker och medborgare så att
allas kunskaper, idéer och viljor tas till vara. Vi
kallar det Rättviksmodellen.
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Obligatoriskt verksamheter är förstås förskola och
skola, socialtjänst, vård och omsorg, men också
renhållning, räddningstjänst och plan- och byggfrågor. Exempel på frivilliga verksamheter är
fritids- och kulturverksamhet, kommunal musikskola eller gymnasium för att nämna några.
För att sköta allt detta krävs en beslutande politisk
organisation bestående av förtroendevalda och
en verkställande förvaltningsorganisation med
kommunal anställd personal.
Enligt kommunallagen ska det i en kommun finnas
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision,
valnämnd samt överförmyndare. Utöver detta har
kommunen stor frihet att organisera sin verksamhet.
Inför mandatperioden 2015–2018 har den politiska
organisationen förändrats och det har bildats fler
utskott under kommunstyrelsen. Fokus har legat
på att skapa en organisation med ett bredare
politiskt inflytande, tydlighet och effektivitet. Att
skapa fler utskott under kommunstyrelsen är en
modell som ofta tillämpas i mindre kommuner, i
syfte att öka framförallt styrning och effektivitet.
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Politisk organisation
Kommunfullmäktige

Tillfälliga
beredningar

Revision

Kommunstyrelse

Valnämnd

Individnämnd

(Tillsammans med Landstinget Dalarna
och övriga kommuner i länet)

Gemensam nämd inom
socialtjänsten

(Tillsammans med Leksands kommun)

Gemensam nämd inom
vuxenutbildningen

Allmänt utskott

(Tillsammans med Leksands kommun)

Bildningsutskott

Stab- och serviceförvaltning

Rättviks kommunhus AB

Socialförvaltning

Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Teknik AB
Rättviks Skoljordbruk AB

Dotterbolag

Finansutskott
Personalutskott
Samhällsbyggnadsutskott

Barn- och utbildningsförvaltning

Socialutskott

Miljö- och
byggnadsnämnd

Dala Vatten och Avfall AB
Leksand, Rättvik, Gagnef och
Vansbro kommuner
Aktieinnehav 25%

Samhällsutvecklingsförvaltning

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna

Överförmyndare

Politiska organ

Gemensam
Hjälpmedelsnämnd

Rättvik, Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Gagnef och Vansbro kommuner

Bolag

Förvaltningar och enheter

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015–2018
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Parti

M

FP

C

S

V

KD

MP

SD

Totalt

Mandat

5

1

13

12

2

1

2

3

39
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Kommunövergripande mål
2017–2019
Ekonomi och effektivitet
Kommunen har en god ekonomi, vilket skapar
utrymme och säkerställer kommande investeringar
och framtidssatsningar. Vi arbetar effektivt och
kostnadsmedvetet i hela organisationen och vi
har väl avvägda avgifter.

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. Folkhälsoarbetet ger ett
gott resultat och allt fler människor förblir friska,
både fysiskt och psykiskt. Ett väl utbyggt mobiloch bredbandsnät för hushåll och företag skapar
trygghet och möjliggör för e-tjänster och distansarbete. Med hjälp av vår integrationssamordnare
har vi tillsammans med det övriga samhället
förbättrat integrationen på alla plan.

Barnomsorg och skolverksamhet
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 särskolan. Vi fortsätter att prioritera mindre
barn- och elevgrupper både inom barnomsorg
och skola. Våra särskolor är integrerade i grundoch gymnasieskolan samt anpassad till varje
elevs förutsättning. Elevhälsan har bred kompetens och kan genom det möta alla elever och
jobba 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.

Vård, omsorg och omtanke
Vi har en bra vård och omsorg med stor valfrihet
vad gäller boendeformer, aktiviteter och hemtjänst. Våra äldre och personer med funktionsnedsättning upplever sin vardag som positiv, där
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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 succesivt utökas, bidrar
till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet eller
självständighet. Skolan och socialtjänsten har ett
nära samarbete för barnens bästa.

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. Kommunen skapar goda förutsättningar för hållbarhet i näringslivet. De gröna
näringarna fortsätter att utvecklas i en positiv
riktning och efterfrågan på lokalproducerade
livsmedel ökar.

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 hållbarhetsaspekterna vägs in, 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.

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 invånarna känner tillit till samhällets olika
funktioner. Då någon utsätts för fysiskt eller
psykiskt våld finns stöd och hjälp att tillgå.
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Demokrati och delaktighet

Miljö och hållbarhet

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. 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.

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.

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.
Kulturen efterfrågar, stimulerar, tar till vara på och
uppmärksammar barn- och ungdomars kreativitet,
engagemang, skapandeförmåga och kritiska
tänkande. Många vistas i vår vackra natur. De
uppmärkta lederna inbjuder till naturturism där
vandring, cykling och ridning är uppskattade
aktiviteter.

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
Finansutskottet
• kommunens resultat motsvarar 2 procentenheter av skatteintäkterna
• det egna kapitalet är positivt, pensionsskulden
inräknat
• ekonomiska avvikelser har analyserats och
eventuella åtgärder vidtagits.

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
8

• en plan för en sysselsättningsmodell är
framtagen.

Allmänna utskottet
• 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 marknadsför aktivt våra exploateringsområden
• vi har en professionell inflyttarservice
• vi är bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt
Näringslivs ranking
• våra UF-företagare får stöd och hjälp av
kommunens näringslivsenhet
• verksamheten i Ungdomens Hus och Santana
har utvecklats ytterligare i samarbete med de
unga och andra aktörer
Mål och Budget 2017–2019

• alla invånare kan påverka kommunens fortsatta
utveckling
• alla som kommer i kontakt med kommunen
upplever ett professionellt och gott mottagande
• vi har en god medborgardialog där även ungas
åsikter efterfrågas och tas till vara
• vi ger fortsatt stöd till ideella krafter, föreningar
och studieförbund
• vi har utvecklat våra fiskevårdsområden och
fisketurismen har ökat
• vi har utvecklat ”Återtaget”
• biblioteken är en central resurs i kommunens
arbete och bidrar till bildning, ökad läskompetens, digital delaktighet och integration.

Bildningsutskottet
• 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 Dalarna
• 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.

Socialutskottet
• 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
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• vi har ökat fokus på rehabilitering samt förebyggande insatser såsom friskvård, aktiviteter
och stimulans
• vi har ökat stödet till föräldrar och barn
• antalet fallolyckor har minskat
• vi har startat upp Familjens hus tillsammans
med Landstinget Dalarna
• vi erbjuder fler sommarjobb till unga
• vi arbetar förebyggande mot våld i nära
relationer genom projektet Våga hjälpa.

Samhällsbyggnadsutskottet
• ett ”Vackert Rättvik” gör att vi bibehållit vår
starka ställning som besöksort
• vi har utvecklat utemiljöerna i våra mindre orter
• Persborgsområdet, Lissbrändan och andra
centralt belägna områden har färdigställts för
bostadsbyggande
• det har tillskapats minst 30 bostäder per år
• vi har bra kontakt med externa fastighetsägare
och bostadsföretag, som resulterat i nyetableringar
• industrimark har färdigställs och marknadsförts
• en utvecklingsplan för strandnära lägen finns
framtagen
• strandskyddet vid mindre vattendrag har
upphävts
• en plan är antagen för utveckling av strandområdet, där även en ”Sjöstad” i anslutning till
båthamnen samt Enåns utlopp finns med
• en skate- och aktivitetspark i anslutning till
området Helsingland har färdigställts
• vi har en bra pendlingstrafik till och från Rättvik
• det finns en pendlarparkering i Söderås
• vi har förbättrat kommunens vägar, gång- och
cykelvägar samt trottoarer
• en ny lekplats på Prästskogsvallen är invigd
• det finns ett utegym
• vi har ökat andelen miljömärkta produkter i
våra verksamheter
• vi främjar miljöarbetet genom vindkraft
• det öppna landskapet utökas med hjälp av
bland annat betande djur
• vi har antagit en reviderad miljöpolicy samt
lokala miljömål
• vi har ett effektivt skogsbruk enligt vår skogsbruksplan.
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Budgetförutsättningar och
ekonomisk information
Samhällsekonomin
Den sammanfattande bedömningen från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) är att kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och
ekonomiska utmaningar. Utvecklingen går nu in i
ett skede som innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna.
Den framtida kraftiga ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter
2020, och framför allt till följd av många äldre,
vilket främst skulle påverka äldreomsorgen. Den
demografiska dramatiken har dock tidigarelagts,
genom den starkt ökade befolkningen. Detta har
främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är också en följd av ett ökat
barnafödande. Antalet barn och elever i förskola,
grundskola och gymnasieskola väntas öka.
Den kraftiga befolkningsökningen fram till 2020
påverkar förutom skola en rad andra verksamheter; kollektivtrafik, socialtjänst, bostadsförsörjning, räddningstjänst, kulturverksamhet och
teknisk verksamhet.

En bit in på 2020-talet förvärras läget ytterligare
då ökningen av antalet äldre skjuter fart.
Den förhållandevis höga tillväxten i den svenska
ekonomin, med en snabb ökning av antalet arbetade timmar, har gett bra skjuts åt skatteunderlaget i reala termer de senaste åren. Den utvecklingen fortsätter ytterligare en tid, men dämpas
redan under 2017 när konjunkturen går in i en
lugnare fas med mindre sysselsättningsökningar.
2016 och 2017 förstärks skatteunderlaget dessutom av extra höjningar av pensionsinkomsterna.
Bortom 2017 blir skatteunderlagets reala tillväxt
lägre. Det är främst en konsekvens av att sysselsättningsutvecklingen försvagas när konjunkturen
viker ner mot normalläge.
Diagrammet nedan illustrerar kommunsektorns
dilemma de kommande åren. Kostnaderna väntas
öka snabbare på grund av den demografiska
utvecklingen än vad skatteunderlaget gör. Detta
står i tydlig kontrast till utvecklingen perioden
2006–2016.

Diagram 1 • Utveckling av kostnader och skatteunderlag
Förändring per år i fasta priser, procent
4,0
3,5
3,0

Övrigt
Demografi
Realt skatteunderlag

Procent

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2002–2005 2006–2009 2010–2014

2015
utfall

2016
prognos

2017
prognos

2018
kalkyl

2019
kalkyl

2020
kalkyl

Källa: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Det finns ingen enskild lösning utan det kommer
att krävas en rad åtgärder under lång tid. En ökad
skattekraft genom att fler kommer i arbete är utan
tvekan den viktigaste grundförutsättningen för att
bättre kunna finansiera välfärdstjänsterna. Då är
det viktigt att integrationen förbättras avsevärt,
att utbildningen förbättras och att även välfärden
i övrigt fungerar bra. De krävs också avsevärda
effektiviseringar inom de kommunala verksamheterna, främst genom införandet av ny teknik
och nya lösningar gällande välfärdstjänster.
SKL frågar sig om dagens ordning med en stor
mängd riktade statsbidrag är ändamålsenlig.
De menar även att de generella statsbidragen

behöver höjas med drygt 2–3 miljarder varje år
framöver för att vara realt sett oförändrade. Dessutom skulle statsbidragen behöva förändras i takt
med den demografiska utvecklingen för att det
ska vara möjligt att upprätthålla en oförändrad
ambitionsnivå.
SKL påtalar att nya ekonomiska mål behövs med
anledning av den för ändrade redovisningen av
pensionsskulden, bland annat skulle det vara
nödvändigt att öka resultaten till en nivå som
är mer långsiktigt hållbar. SKL betonar även att
kommunernas bostadsförsörjningsansvar är en
utmaning.

Kommunens resultat
Enligt den senaste prognosen förväntas resultatet
för 2016 bli ett plusresultat på drygt 11,0 mnkr.
Den enskilt största budgetavvikelsen finns inom
finansförvaltningen med 7,5 mnkr, där det generella stadsbidraget för välfärdsmedel inte varit
budgeterade. Det prognostiserade resultatet motsvarar 1,7% av de budgeterade skatteintäkterna
2016, vilket innebär att även om det prognostiserade resultatet är betydligt bättre än det bud-

geterade resultatet på 5,5 mnkr så uppnås inte de
finansiella målet på ett resultat som motsvarar
2% av skatteintäkter och generella statsbidrag.
För 2017 är ett positivt resultat på 11,7 mnkr
budgeterat. Det kommunövergripande målet för
resultatet 2017–2019 motsvarar 2% av skatteintäkterna. För att målet skall uppfyllas krävs
alltså ett resultat på 13,1 mnkr.

Årets resultat som andel av skatte och generella statsbidrag, årets resultat dividerat med summan av skatteintäkter och generella
statsbidrag, kommun. Källa: SCB.

Skatteintäkter och nettokostnader
Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av
den löpande driftverksamheten, avsättningar till
framtida pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar. Ett viktigt nyckeltal, i såväl budgetsammanhang som för det årliga bokslutet, är
nettokostnaderna i relation till skatteintäkterna.
Nettokostnader har varit på en hög nivå i förhållande till skatteintäkterna. Detta får till följd att
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årsresultat oftast är nära noll och att det inte finns
några marginaler för oförutsedda händelser under
året.
Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi, lånebehovet ökar och handlingsutrymmet begränsas.
På sikt är en sådan utveckling ohållbar.
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Diagrammet visar att nettokostnaderna i kommunen motsvarade 99,8% av skatteintäkterna 2015,
till detta kommer dock ett positivt finansnetto
på ca 0,9%. Nettokostnaderna från den löpande
verksamhetens har varit högre än skatteintäkterna
sedan 2009, med undantag av 2013 och 2015.
Förhållandet visar att kommunens ekonomi är

känslig för oförutsedda händelser och att inga
marginaler finns för att klara en ekonomi i balans,
om detta inträffar. Den höga nettokostnadsnivån
är inte heller förenligt med kommunens finansiella
mål om ett resultat som motsvarar mer än två
procent av skatteintäkter och generella bidrag.

Utveckling av nettokostnad/skatteintäkter
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Soliditet, inklusive hela pensionsskulden
Soliditeten anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. Det är
ett mått som visar kommunens styrka på lång sikt.

i dagsläget redovisas under ansvarsförbindelser,
i enlighet med förslaget till ändringen av den
kommunala redovisningslagen.

Resultatutvecklingen och de ekonomiska tillgångarnas förändring är det som påverkar soliditeten. Kommunerna har allt mer övergått till att
mäta soliditeten inklusive den pensionsskuld som

Kommunens soliditet inklusive pensionsskulden
har förbättrats från -11,0% till -6,0%, men ligger
16% under genomsnittet för alla kommuner i
landet.

Soliditet, inklusive pensionsåtaganden, eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som
anges som en ansvarsförbindelse kommunen, dividerat med tillgångar kommunen. Källa: SCB.

Det senaste bokslutet, som var år 2015, har
soliditeten exklusive pensionsskulden förbättrats
12

med endast 0,4% i jämförelse med året innan,
från 54,4% till 54,8%.
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Utlåning
I samband med bildandet av bolaget Rättviks
Skoljordbruk AB och överföringen att tillgångar
till bolaget har kommunen i olika steg lånat ut
39 mnkr till bolaget.
3 mnkr har lånats ut till Rättviks kommunhus AB
i samband med att bolaget lämnat ett aktieägartillskott till Dala Energi AB.

På grund av den utdragna hanteringen av ärenden
hos Migrationsverket har det uppstått en betydande utlåning av medel till myndigheten. Under
oktober månad var utlåningen uppe i ca 50 mnkr.
Utlåningen har dock sjunkit något sen dess, men
osäkerheten kring Migrationsverkets handläggning medför en stor osäkerhet kring vilken beredskap kommunen behöver.

Lån
Kommunen har inga lån.

Kommunens skattesats
Kommunens skattesats för år 2017 är oförändrat
22 kronor och 29 öre. År 2016 hade Rättvik
tillsammans med Leksand den lägsta kommunala
skattesatsen i länet.

I Landstingets finansplan för 2017–2020 är skattesatsen oförändrad 11 kronor och 16 öre.
För Rättviks kommun blir då den totala skattesatsen 33 kronor och 45 öre.

År 2016: 22,29
År 2017: 22,29

Befolkningsutveckling
Jämfört med den 1 november 2015 visar befolkningstalet för den 1 november 2016 en ökning
med 53 st. invånare. Liksom tidigare år har 2015

varit ett år med större inflyttning än utflyttning,
men med flera avlidna än födda.
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Balansbudget (Tkr)
		
BOKSLUT BUDGET BUDGET
		
2015
2016
2017
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Markinnehav
28 797		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
69 082
102 000
Maskiner och inventarier
20 116
25 000
Delsumma materiella anläggningstillgångar
117 995
127 000
Finansiella anläggningstillgångar
24 365
20 000

29 000
69 000
22 000
120 000
68 000

Summa anläggningstillgångar

142 360

147 000

188 000

Förråd
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Kassa och bank

1 157
4 000
16 297		
77 704
50 000
160 798
150 000

1 000
17 000
99 000
80 000

Summa omsättningstillgångar

255 956

204 000

197 000

SUMMA TILLGÅNGAR

398 316

351 000

385 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR			
OCH SKULDER			
Eget kapital
därav årets resultat

218 414
6 545

230 000
5 500

241 000
11 700

Avsättningar			
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
33 984
34 000
39 000
Summa avsättningar

14

33 984

34 000

39 000

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

1 377
144 541

0
87 000

1 000
104 000

Summa skulder

145 918

87 000

105 000

SUMMA EGET KAPITAL,			
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
398 316
351 000

385 000
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Resultatbudget (Tkr)
BOKSLUT BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
2015
2016
2017
2018
2019
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

163 457				
-761 978 -620 200 -637 800 -649 500

-658 900

-10 203

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-608 724

-630 200

-647 800

-659 500

-668 900

Skatteintäkter
435 139
632 00
651 000
663 300
Generella statsbidrag
174 794				
Välfärdsmedel			
5 600
5 300
Finansiella intäkter
5 846
3 800
3 800
3 800
Finansiella kostnader
-510
-100
-900
-1 600

677 800

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

3 800
3 800
-1 700

RESULTAT EFTER
SKATTEINTÄKTER OCH
FINANSNETTO
6 545
5 500
11 700
11 300
14 800
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT
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6 545

5 500

11 700

11 300

14 800
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Finansieringsbudget (Tkr)
BOKSLUT BUDGET
2015
2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat
6 545
5 500
Justering för avskrivningar
10 083
10 000
Justering för avsättning pensioner och övrigt
666		
Justering för övriga, ej likviditetspåverkande
-157		
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
17 137
15 500
Ökn(-)minskn(+)förråd och varulager
2 960		
Ökn(-)minskn(+)kortfristiga fordringar
-14 831
11 000
Ökn(-)minskn(+)kortfristiga skulder
484
10 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten
5 750
36 500

BUDGET
2017
11 700
10 000
4 000
3 300
29 000
-6 500
-80 000
-57 500

INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar
-9 220
-13 000
-15 500
Årets försäljningar
440
Investering i finansiella anläggningstillgångar
-10 100		
0
Övrigt
-82
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-18 962
-13 000
-15 500
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Minskning av långfristiga fordringar
108 485
0
0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
108 485
0
0
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

95 273
65 525
160 798

23 500
126 500
150 000

-73 000
153 000
80 000

Investeringsbudget (Tkr)
Inventarieinvesteringar
Infrastrukturinvesteringar
Investeringar i byggnader
Mark och anläggningar
Totalt

2017

2018

2019

7 000
6 000
500
2 000

7 000
6 000
500
500

7 000
6 000
500
500

15 500

14 000

14 000

Kommunfullmäktige beslutar om ramanslag enligt ovan och kommunstyrelsen kommer
därefter att dela upp ramanslagen på olika projekt.
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Verksamhetsramar (Tkr)
RAM
2017

RAM
2018

RAM
2019

3 400

3 500

3 500

10 000

10 100

10 200

Stab- och serviceförvaltningen
39 100
- IT – ramjustering		

37 900
1 700

38 400
1 700

Socialförvaltningen
279 150
- IT – ramjustering		

284 500
-350

289 500
-350

Samhällsutvecklingsförvaltningen
77 250
- IT – ramjustering		

77 900
-150

78 400
-150

Barn- och utbildningsförvaltningen
230 400
- IT – ramjustering		

235 500
-1 200

239 500
-1 200

VERKSAMHET
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Finansförvaltningen			
- Sociala avgifter/pensioner
11 400
13 000
12 300
- Internränta
-2 900
-2 900
-2 900
SUMMA

647 800

659 500

668 900

Verksamheternas andel av den totala budgeten 2017
Verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen svarar för
78,7% av den totala verksamhetsbudgeten 2017.

1,4%

0,5% 1,5%
6,0%

Kommunfullmäktige

35,6%

Kommunstyrelsen
Stab- och serviceförvaltningen
Socialförvaltningen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Finansförvaltningen
43,1%
11,9%
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Rättviks kommuns Kulturpris 2016 tilldelas Sege Johansson. Foto: Martin Litens

Rättviks kommuns Miljöpris 2016 tilldelas förskolan Solgården i Vikarbyn. Från vänster: Petra Wiberg, Lisa Kallur och Christina Nordqvist.
Foto: Martin Litens
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