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AU § 23 Dnr 2018/206 156

Begäran om yttrande från Länsstyrelsen - 
Vattenregleringsfond

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Dalarna har översänt remiss avseende ansökan om bidrag ur 
Länsstyrelsens vattenregleringsfond.
Följande föreningar har ansökt om bidrag ur fonden:
Båthamnsvägen Lerdal 4:88 464 989 SEK
Ore Hembygdsförening   25 000 SEK
Sandens Vattenledningsförening 105 000 SEK
Boda Hembygdsförening   68 600 SEK
Ore fiskevårdsområdesförening   76 000 SEK
Stiftelsen Furudals bruks kulturhus   33 000 SEK
Utby rallare   11 000 SEK
Svensk-Norsk kulturcenter   18 000 SEK
Föreningen Aktiva Rättvik   66 000 SEK
Svensk-Norskt kulturcenter   10 000 SEK
Arbetsgruppen föreslår att föreningar nedan beviljas bidrag i följande 
ordning:
1. Föreningen Aktiva Rättvik
2. Svensk-Norskt kulturcenter - Hörselslinga
3. Ore fiskevårdsområdesförening
4. Boda Hembygdförening
5. Ore Hembygdsförening
6. Svensk-Norskt kulturcenter – Ombyggnad kontor och förråd
7. Stiftelsen Furudals Bruk
8. Båthamnsvägen Lerdal 4:88 Ekonomisk förening
9. Utby rallare
10. Sandens Vattenledningsförening
Yttranden
Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till arbetsgruppens förslag.  
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann 
att allmänna utskottet bifallit detsamma. 
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Allmänna utskottets beslut  
Bevilja föreningar bidrag i följande ordning:  
1. Föreningen Aktiva Rättvik
2. Svensk-Norskt kulturcenter - Hörselslinga
3. Ore fiskevårdsområdesförening
4. Boda Hembygdförening
5. Ore Hembygdsförening
6. Svensk-Norskt kulturcenter – Ombyggnad kontor och förråd
7. Stiftelsen Furudals Bruk
8. Båthamnsvägen Lerdal 4:88 Ekonomisk förening
9. Utby rallare
10. Sandens Vattenledningsförening
___________________

Sändlista: Länsstyrelsen Dalarna
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AU § 24 Dnr 2018/203 048

Ansökan Gärdsjöspelen

Ärendebeskrivning 
Ylwa och Mats Woxmark, projektledare för Gärdsjöspelen, ansöker om 
bidrag för genomförande av evenemanget ”Gärdsjöspelen” 2018. Mellan 
2013-2015 genomfördes spelen och drog bra med besökare och publik. Man 
gjorde en paus på obestämd tid då arbetsbördan var stor på projektledarna 
och efter stor efterfrågan har man bestämt att genomföra spelen under 2018 
igen.
Medlen som ansöks är 42 000 SEK och ska gå oavkortat till marknadsföring.
Yttranden
Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att från Rättviks kommun bevilja projektet 
Gärdsjöspelen ett belopp om totalt 20 000 SEK. Projektet har sedan tidigare i 
år blivit beviljade 6 000 SEK från kommunens näringslivskontor vilket 
innebär att från kommunstyrelsens budget beviljas 14 000 SEK.  
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann 
att allmänna utskottet bifallit detsamma. 

Allmänna utskottets beslut    
1. Bevilja Gärdsjöspelen ett belopp om 14 000 SEK.
2. Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.

_____________
Sändlista: Gärdesjöspelen

KSO
Ekonomienheten
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AU § 25 Dnr 2018/293 00

Ny förbundsordning Nedsiljans Samordningsförbund, 
NSSF 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund har fattat beslut om en 
reviderad (ny) förbundsordning (170508). Detta mot bakgrund av att 
förbundsordningen för Nedansiljans samordningsförbund är oförändrad 
sedan den trädde ikraft i samband med bildandet av samordningsförbundet 
april 2007. Enligt 8 § lag (2003:1210) om finansiell samordning skall en 
förbundsordning fastställas av förbundets medlemmar.   
Den nya förbundsordningen utgår ifrån en rekommendation som Nationella 
Rådet för finansiell samordning har tagit fram samt mot bakgrund av ett 
initiativ till en gemensam översyn av länets samtliga samordningsförbunds 
förbundsordningar. 
Revideringen av Nedansiljans samordningsförbund förbundsordning består i:

- Omarbetad disposition 
- Förtydligande avseende samordningsförbundets uppgifter (6 § 3 st)
- Förändrad mandatperiod 5 §  
- Tidpunkt för årsbokslut (anpassad till 24 § lag (2003:1210) om 

finansiell samordning)
- Förtydligande avseende utnämning av gemensam revisor för 

kommun och landsting (14 §)
- Ersättning till ledamöter m.fl. (18 §) 

Den nya förbundsordningen träder i kraft när den antagits av samtliga 
huvudmän. Ny mandatperiod för samordningsförbundets styrelse inleds den 
1 januari 2019. 

Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade att Nedansiljans samordningsförbundsreviderade 
förbundsordning antas.  
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Fredrik Olléns (M) yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen   
- Anta Nedansiljans samordningsförbunds reviderade förbundsordning.

___________________
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AU § 26 Dnr 2017/728 874

Medborgarförslag gällande Ungirattvik.se

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Ungirattvik.se
Motivering
I dagsläget är det svårt att hitta på kommunen hemsida. Vi tycker att det 
borde finnas en specialanpassad hemsida för unga i Rättvik. Informationen 
ska vara kortfattad och enkel att förstå. Det ska var information kring 
verksamheter och insatser inom utbildning, föreningsliv, arbetsmarknad och 
sådant som direkt kan kopplas till unga. Sidan ska vara kreativt gjord med 
sprakande färgvariation, många bilder samt ha en strukturerad utformning 
och tilltalande design.
Vi tror att hemsidan kan öka och underlätta intresse och engagemang. 
Hemsidan och också hjälpa föreningar med att få ut information till unga i 
kommunen.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
____________________
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
” Nuläge
Idag på rattvik.se finns sidorna ”Ung i Rättvik” med tillhörande undersidor. 
Sidorna ansvaras och uppdateras av fritidsenheten och ungdomsstrategen i 
kommunen.  

Kommunen har ca 10800 invånare. Av dessa invånare är 1439 st mellan 13-
25 år. (2016-12-31)

Statistik för sidorna Ung i Rättvik
Statistik: mars 2017 – mars 2018

Sidvisningar: 451 st
(sammanlagt antal gånger som sidorna visades. Upprepade visningar av en 
enskild sida räknas)
Unika sidvisningar: 381
(Unika sidvisningar är antalet sessioner då den angivna sidan visades minst 
en gång.)
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Genomsnittlig tid på sidan: 38 sek
(Genomsnittlig tid som besökarna ägnade åt att titta på sidan)
Avvisningsfrekvens: 45%
(Procentandelen sessioner på en sida där det inte skedde någon interaktion 
med sidan)

Sidorna ”Ung i Rättvik” har inte ett högt besökarantal, vilket kan bero några 
olika orsaker. Det kan vara svårt att hitta i strukturen på kommunens 
webbplats. Sidorna är inte uppdaterade på länge och innehåller inte så 
mycket, eller inte alls den information som ungdomarna efterfrågar idag.  
Det kan bidra till att sidorna upplevs som inaktuella. Det bekräftas även av 
att den genomsnittliga tid på sidan är enbart 38 sekunder, vilket är väldigt 
lågt. 

Ungdomssidorna på rattvik.se är i behov av en uppdatering för att 
tillmötesgå ungdomarnas krav idag. Ungdomar idag vill vara delaktiga i 
kommunen, vilket är väldigt positivt. Att skapa en attraktiv webb som är lätt 
att nå från mobilen, (vilket är det främsta verktyg som ungdomarna använder 
idag för att hitta information), är viktigt för att få ungdomarna bli delaktiga i 
kommunens verksamhet, få ut snabb information till ungdomarna med mera. 

Enligt medborgarförslaget är önskemålet att kommunen sätter upp en ny 
webb med adressen ”ungirattvik.se”. Förslaget gör att ungdomarna får en 
helt egen webb, utanför kommunens webbplats. Det innebär att vi sätter upp 
en ny webbplats och lägger in den i vårt avtal med Sitevision, webbplatsen 
får ett av våra ”hus” som ligger i vårt löpande avtal med Sitevision. 

Nackdelen med att sätta upp en webbplats utanför rattvik.se är att vi skapar 
ytterligare en webbplats som kräver mycket arbete, planering och dagligt 
underhåll för att webbplatsen ska upplevas som levande och aktuell. För att 
hålla ihop kommunen och den eventuellt nya webbplatsen är det av stor vikt 
att den grafiska profilen för Rättviks kommun följs. 

Rättviks kommun följer en struktur som är utformat och utprovad av Funka. 
Nästan alla kommuner i Sverige följer denna struktur och förvaltningen ser 
inte att vi kan frångå den strukturen.

Att sätta upp en ny webbplats idag är förenat med stora kostnader.  

Vi har varit i kontakt med vår konsult när det gäller webbutveckling, Consid. 
De gav oss siffror på vad utveckling av en ny webbplats skulle kosta och 
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några andra olika alternativ, se nedan. För att få en korrekt kostnad för att gå 
vidare med något av alternativen behöver de mer information om uppdraget 
för att kunna ge oss en mer korrekt offert/kostnadsförslag för respektive 
alternativ. 

Alternativ
Consid (kommunens konsult) tar idag 1000 kr/h. 

1. Helt ny webbplats med ny design och egen webbadress i 
samarbete med Consid

Design: allt från 20-200h beroende på vad kommunen vill skapa.  
Utveckling: från ett par dagar till ett par veckor/månader beroende på vad 
kommunen vill göra.
Boka domännamn: 2000 kr 

Då en helt ny webbplats är förenat med stora kostnader har vi tittat på och 
fått förslag på några andra enklare lösningar:

2. Justera våra befintliga (typ Rättvik Outdoor) i samarbete med 
Consid

Design: 16-20h, justering av nuvarande outdoor mallar. 
Utveckling: 20h, för att sätta upp allt och se till att allt fungerar

3. Minsta möjliga åtgärd i samarbete med Consid
Byta logotype mot en ungdomslogotype 
Design: 4h logotype
Utveckling: 4 h

4. Egna åtgärder utan iblandning av konsult
 Se över de sidor vi har idag
 Se över strukturen, fyll på med sidor som det finns behov av enligt 

medborgarförslag.
 Byt ut/lägg till nya bilder.
 Se över text och språk - uppdatera och anpassat till målgruppen. 
 Lägg puff/ingång från första sidan för att få en snabbare ingång till 

sidan Ung i Rättvik och dess undersidor.
 Skapa ett alias: rattvik.se/ungirattvik (kostnadsfritt)

Kostnad: arbetstid för webbredaktör / ungdomsstrateg
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Tidsplanering oavsett alternativ
Konsult Consid: Behöver göra en ordentlig beställning för att kunna få deras 
tidpslanering 

Informationsavdelningen: Tidigast höst 2018 på grund av hög 
arbetsbelastning

Ansvarsfördelning oavsett alternativ
Oavsett val av alternativ så är ansvaret fortfarande fritidsenheten och 
ungdomsstrategens. De ansvarar för innehåll och uppdateringar på 
webbplatsen/sidorna på rattvik.se. Innehållet kan/bör ske i samråd med 
ungdomarna via ungdomspanelen. 

Vi ser att innehållet är viktigast på en webbplats. Text och bild ska vara 
anpassat för målgruppen, ungdomarna. En snygg och cool webbplats är inget 
utan ett innehåll. Därför anser vi att i ett första steg bör se över vårt innehåll 
på de sidor vi har idag. Se över strukturen, lägga till/ta bort sidor efter behov. 
Och anpassa texten till ungdomarna. Detta kräver mycket tid och arbete och 
ansvaret ligger på vår ungdomsstrateg.  När vi gjort detta kan vi börja 
marknadsföra oss i rätt kanaler för ungdomarna. 

Förvaltningen föreslår även att vi gör en utvärdering om ett år och ser på 
statistiken igen, för att då kunna se om det fortfarande finns ett behov av att 
bygga en helt ny webbplats för Unga i Rättvik. 

Förvaltningens förslag till beslut
1. Välja alternativet 4: Egna åtgärder utan iblandning av konsult.

2. Marknadsför sidorna mer via sociala medier och andra kanaler.

3. Gör en utvärdering efter ett år för att se om det fortfarande finns 
behov av att bygga en helt ny webbplats.

4. Medborgarförslaget därmed anses behandlat.

Yttranden
Anki Dåderman (S) och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Enligt förvaltningens förslag
___________________
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Medborgarförslag gällande vlogg på snapchat

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Vlogga på Snapchat
Motivering
För att kunna påverka är det bra att veta hur kommunens verksamhet ser ut. 
Många unga använder idag kommunikationskanalen Snapchat. Vi vill veta 
mer om kommunens verksamhet och detta tror vi görs bäst genom att 
videoblogga (vlogga) via Snapchat. Vi vill att politiker och tjänstepersoner 
visar vad de gör i sin vardag. Snapchatkontot ska vara mellan olika politiker 
och tjänstepersoner i kommunen för att skapa en bredare och nyanserad bild 
av arbetet som sker i kommuen. Möjlighet att skicka frågor till politiker via 
appen skulle också kunna användas.
Vi tycker att det skulle bli roligare och lättare att förstå vad kommunen gör 
och att det väcker intresse för kommunens arbete hos unga. Det bidrar till ett 
stärkt förtroende för kommunens verksamhet. Det blir också lättare för 
politiker att få snabba åsikter från unga.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
_________________
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
” Ungdomarna i kommunens projektet Dialogpiloterna föreslår att Rättviks 
kommun ska använda kommunikationskanalen Snapchat. Målet är att väcka 
intresse för kommunens arbete hos målgruppen ungdomar. De unga får då en 
bättre inblick i kommunens verksamheter och en bättre möjlighet att 
engagera sig och påverka. Att nå ut till ungdomar fungerar bäst genom att 
videoblogga (vlogga) via Snapchat anser Dialogpiloterna. 

Förvaltningens svar
Att engagera och nå Rättviks ungdomar med kunskap om kommunens 
verksamhet är en viktigt fråga av många anledningar. Det finns flera mål 
som betonar det i kommunen dokument ”Mål och budget 2018-2020”. 
Rättviks kommuns ungdomsstrateg arbetar mycket med ungdomars 
inflytande och har även en bra kunskap om målgruppens sätt att 
kommunicera. 

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2018-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

AU § 27 forts.
Ungdomsstrategen tycker att det finns flera fördelar att prova Snapchat som 
en kommunikationskanal till denna målgrupp. Bland ungdomar från årskurs 
7 upp till 25 år används Snapchat av väldigt många. Att nå unga på den 
”arena” där de befinner sig har visat sig fungera bra för till exempel 
Simrishamns kommun. 
Det finns också kommuner som inte lyckats så bra med Snapchat. Om 
kommunens användande av Snapchat ska bli framgångsrikt beror på flera 
olika omständigheter. Det är viktigt att innehållet anpassas i dialog och 
samarbete med ungdomarna. Ungdomsstrategen som arbetar dagligen med 
Rättviks unga har goda möjligheter att lyckats med det. 
Den som ansvarar för en kommunikationskanal i kommunal regi ska vara 
medveten om de lagar som gäller för personuppgifter. Innehållet på Snapchat 
i form av bilder, texter och filmer kan enkelt anpassas och kontrolleras av 
den ansvarige. 
En fördel med att kommunicera via sociala medier som Snapchat är att det 
inte kostar något att komma igång. Det krävs ingen licensavgift eller 
prenumerationsavgift. Det krävs dock en hel del fortlöpande arbete att skapa 
ett bra innehåll som är attraktivt och som lockar följare. 
Det finns riktlinjer för att klargöra hur Rättviks kommun ska använda sociala 
medier. Dessa riktlinjer ska följas vid användning av Snapchat kopplat till 
kommunens namn och verksamhet. Riktlinjerna finns i dokumentarkivet på 
Rättviks kommuns webbplats rattvik.se.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Snapchat testas som ett försök under ett halvår och en utvärdering 

görs därefter.

2. Rättviks kommuns ungdomsstrateg ansvarar för Snapchatkontot och 
det innehåll som läggs ut där. 

3. Snapchatkontots syfte bestäms av ungdomsstrategen, informatören 
och informationschefen i samråd. I medborgarförslaget nämns att 
Snapchatkontot ska vandra mellan olika politiker och tjänstepersoner. 
Förvaltningens förslag är att inte låsa innehållet så detaljerat som till 
ett ”stafettkonto”. Innehållet bör kunna utformas mer fritt efter de 
erfarenheter som finns och framkommer under testperioden.
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4. Det är önskvärt är att ungdomarna själva kan vara med och påverka 
vad som läggs upp på Snapchatkontot. Den som ansvarar juridiskt för 
kontots innehåll har dock bestämmanderätten. 

5. Medborgarförslaget anses därmed bifallet.

Yttranden
Anki Dåderman (S), Jan Dahlquist (S) och Joanna Stridh (C) yttrade sig i 
ärendet.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

Enligt förvaltningens förslag
___________________
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Medborgarförslag gällande aktiviteter med politiker 

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Aktiviteter med politiker
Motivering
Vi tycker att unga och politiker bör träffas på ett mer avslappnat sätt. Vårt 
förslag är genom arrangerade fritidsaktiviteter för unga och politiker. 
Politiker och tjänstepersoner på kommunen deltar i aktiviteter tillsammans 
med unga som exempelvis samarbetsövningar, idrott och spel som kubb.

- Genom att kombinera dialogen med nöje kan fler bli intresserade
- Öka förtroendet för politiker och humanisera dem
- Ge politiker möjlighet att ställa frågor till unga för att få 

ungdomsperspektiv i frågor
I den kommunpolitiska strategin står: Kommunen ska utveckla verktyg för 
att skapa enkla vägar till inflytande och engagemang.
Vi tycker att idén skulle bidra till att uppnå målet i den ungdomspolitiska 
strategin.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
___________________
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
”Samhällsutvecklingsförvaltningen håller med om att mötet mellan unga och 
politiker ska kännas avslappnat. Idén är nytänkande och går att genomföra 
med enklare aktiviteter som beskrivs i förslaget. Vi tror också att idén kan 
bidra till att fler unga får kontakt med beslutsfattare i kommunen och att 
möjligheten till samhällsengagemang ökar. 
Eftersom metoden är ny föreslår vi att vi provar att genomföra aktiviteterna 
under en period av två år för att kunna utvärdera och se hur det går. För att 
nå så många unga som möjligt tror vi att aktiviteterna på bästa sätt planeras 
tillsammans med unga. 
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Bifalla förslaget.
2. Uppdra till Ungdoms- och fritidsenheten att planera och genomföra 

aktiviteter för unga och politiker, tillsammans med unga.

Yttranden
Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen   

Enligt förvaltningens förslag
___________________
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AU § 29 Dnr 2017/724 012

Medborgarförslag gällande Rättviksspel 

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Rättviksspelet
Motivering
Det framgår i ungdomsenkäten (LUPP) att många unga i Rättvik inte vet hur 
de kan påverka i frågor som rör kommunen. Vi tycker att kommunen borde 
skapa ”Rättviksspelet” som är ett bra förslag på vad kommunen kan göra för 
att sprida kunskap om hur man kan påverka.
Idén är ett frågespel, liknande riksdagens spel rixdax, med frågor vilka 
utbildar unga om Rättviks kommun och möjligheterna kopplade därtill på ett 
roligt sätt.
Rättviksspelet:

- Ökar kunskap om lokal politik och påverkan
- Väcker intresse hos unga
- Rättviksspelet skulle ge unga kunskap på lokal nivå.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
________________
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
”Under våren anordnar Rättviksskolan tillsammans med Ungdoms- och 
fritidsenheten kommunbesök för alla elever i årskurs 8. Eleverna kommer att 
få testa på kommunpolitik samt lära sig mer om hur kommunen fungerar och 
hur man kan gå till väga för att påverka. Om konceptet fungerar bra är detta 
något som kan genomföras årligen för årskurs 8. På detta sätt tror vi att 
kunskapen om kommunpolitik och påverkan kommer att öka bland unga. 
Syftet med kommunbesöken är detsamma som Rättviksspelet, metoderna är 
olika men målet är samma. Vi tycker att idén med Rättvikspelet skulle vara 
ett roligt moment i undervisningen av samhällskunskapen i skolan, men att 
ett kommunbesök skulle ge mer av en helhetsupplevelse och ge en bredare 
kunskap om kommunpåverkan. 
Att ta fram ett digitalt spel är en lång process som bland annat kräver att vi 
söker externa medel, hittar samverkan för kunskap om spelutveckling och 
projektledning i processen att ta fram spelet. Ungdoms- och fritidsenheten 
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har inte resurser för att driva förslaget på egen hand, men hjälper gärna 
initiativtagarna att söka medel och hitta samverkan för att ta idén vidare.”

Förvaltningens förslag till beslut
- Avslå förslaget.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen   

Enligt förvaltningens förslag
___________________
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AU § 30 Dnr 2018/169 008

HPV-vaccination av pojkar i det nationella 
vaccinationsprogrammet 

Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har skickat ut en remiss till Rättviks kommun angående 
Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om att HPV-vaccination av pojkar 
uppfyller smittskyddslagens kriterier för att införas i det nationella 
vaccinationsprogrammet. Kommunstyrelsen har skickat en begäran om 
tjänsteskrivelse till Barn- och utbildningsförvaltningen. 
I ett yttrande till förvaltningen skriver Britt-Marie Kullerback, Chef för 
Centrala Elevhälsan, och Nina Sjöö, Medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska, att Rättviks kommuns Centrala elevhälsas medicinska 
insatser anser att vaccination av pojkar mot HPV bör inkluderas i det 
nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Eftersom flickor 
vaccineras så skyddas pojkar redan delvis mot att smittas av HPV. Om 
pojkar ges möjlighet att vaccinera sig på lika villkor får de också ett eget 
skydd mot HPV och de cancerformer som kan kopplas till viruset. 

Förvaltningens förslag till beslut
- Rättviks kommun ställer sig bakom förslaget att vaccination av 

pojkar mot HPV bör inkluderas i det nationella allmänna 
vaccinationsprogrammet. 

Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.  

Allmänna utskottets beslut    
- Rättviks kommun ställer sig bakom förslaget att vaccination av 

pojkar mot HPV bör inkluderas i det nationella allmänna 
vaccinationsprogrammet. 

___________________
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AU § 31 Dnr 2018/6 363

Meddelanden 2018

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting

- Meddelande (3/2018) från SKL:s styrelse om överenskommelsen om 
stöd till jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020

Cirkulär:
17:66 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-

/kulturskolorna för kalenderåret 2018.
18:04 Information om extratjänster.
18:05 Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
18:06 Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID
18:07 Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och 

förvaltare
18:08 Fullmäktiges val av revisorer
18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T
18:11 Sotningsindex 2018
18:12 Omräkning av pensionsbehållning och IPR samt värdesäkring 

av pensioner 2018.
18:14 Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god 

man, förvaltare samt vissa vårdnads- och 
förmynderskapsfrågor

SCB
- Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2018 
KLK 2017.1224, KLK 2017.1732
Länsstyrelsen
- Förordnande som vigselförrättare i Rättviks kommun
KLK 2018.121
Migrationsverket
- Missiv till kommuner om 195 miljoner i tillfälligt stöd
194049, 192479
Visit Dalarna
- Ny finansieringsmodell Visit Dalarna
196218
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Hjälpmedelsnämnden 
- Protokoll från 2018-02-01
194047
Fritidsenheten
- Sammanställning föreningsbidrag 2017
193367
Socsam 
- Protokoll 2018-01-24
194234
Intresseföreningen Dalabanans intressenter
- Protokoll 2011-12-01
193318
Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner och regioner FSV
- Årsbokslut
195903
Dala Energi och Dala Energi Fibernät AB
- Bygger nytt fibernät
2018/176

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen    
- Meddelandena läggs till handlingarna.

___________________
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