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Årsredovisning 2017 Rättviks kommun
Ärendebeskrivning
Från ekonomienheten förelåg Rättviks kommuns årsredovisning för 2017.
Ekonomichef Ann Lissåker och redovisningskamrer Anne Bälter föredrog
årsredovisningen. Driftredovisningen visar ett resultat om 4,6 Mkr.
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Jonny Jones (C), Jan Dahlquist (S) och Annette
Riesbeck yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade att årsredovisningen fastställs och överlämnas till
revisorerna.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
finansutskottet bifallit Jonny Jones (C) yrkande.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rättviks kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2017 fastställs
och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
2. Rättviks kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2017
överlämnas till revisorerna för upprättande av revisionsberättelse.
___________________
Yttranden
Anki Dåderman (S), Joanna Stridh (C), Lars-Erik Kalles (S), Annette
Riesbeck (C), Hans Furn (C), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Liss (S), Carola
von Walter (MP) och Fredrik Ollén (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till finansutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt finansutskottets förslag
________________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande
har ordet

U

nder 2017 genomförde SCB en medborgarundersökning i kommunen. En del av undersökningen handlade om hur nöjda vi är med
Rättviks kommun som en plats att bo och leva på. En av
frågorna lyder: Skulle du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Rättvik? På den frågan svarade 58 %
av medborgarna att de starkt kunde rekommendera kommunen som boendeort, vilket är fantastiskt!
Att Rättvik förblir en attraktiv boendeort är oerhört viktigt
för vår utveckling. Vi har en åldrande befolkning och
för att kunna möta och tillgodose kommuninvånarnas
behov framöver så behöver vi bli fler, både av egen kraft
men också genom en ökad inflyttning. Tyvärr minskade
folkmängden något i år och vi blev 19 personer färre.
Rättviks kommun hade 10 837 invånare i slutet av 2017.
Mycket positivt är dock att antalet födda 2017 var 91 barn,
vilket är ett av det högsta antalet födda under de senaste
20 åren. In- och utflyttning är också en parameter som vi
följer noga. Under året flyttade 586 personer till kommunen medan 568 flyttade härifrån.
Bostadsbyggandet fortsätter och det byggs både villor
och bostadsrätter på flera platser i kommunen. Under
året tog kommunen via Rättviks Fastigheter AB första
spadtaget för 40 hyreslägenheter i centrala Rättvik.
Intresset för våra nya lägenheter har varit enormt och
trycket på bostäder fortsätter.
2017 var året då vi återkommande diskuterade digitaliseringens möjligheter för en liten kommun som Rättvik.
Uttryck som e-handel, e-faktura, e-arkiv och e-hälsa hör
idag till vardagen och ett flertal mobila lösningar är självklara för de allra flesta av oss. Halva jordens befolkning
har nu tillgång till internet. Vi söker information, tar del
av olika tjänster och kommunicerar med släkt och vänner.
Antalet äldre som varje dag kommunicerar eller söker
information via mobil, läsplatta eller dator ökar kraftigt
och de äldre i Rättvik är inget undantag. För att möta efterfrågan, från en ny generation har wi-fi installerats på alla
äldreboenden i kommunen. En annan satsning som också
fått stor uppmärksamhet i övriga Sverige är våra Teknikcoacher. Idag kan vi erbjuda IT- stöd och vägledning på
samtliga gruppbostäder och inom vår dagliga verksamhet.

Att våra barn och äldre ska få bra och näringsrik mat i
kommunens kök har länge varit prioriterat. I och med
vår senaste livsmedelsupphandling kan jag konstatera att
andelen inköpta livsmedel i kommunen aldrig varit så
ekologiskt och lokalt som nu! Den senaste livsmedelsupphandlingen resulterade i att alla ägg är närproducerade genom leveranser från Dala Ägg och all mjölk är
ekologisk. Fisk köps nu in av lokala leverantörer och det
förnyade avtalet med Siljans Chark är också ett steg i rätt
riktning. Till detta kommer att Rättviks kommun enbart
köper in svensk fågel av en lokal grossist i Rättvik och
dagsfärskt bröd kommer från ett bageri här i kommunen.
Den 26 september 2017 presenterade Svenska Näringsliv
resultatet av årets företagsklimat. Vi placerade oss bättre än
året före och kan ännu ett år stoltsera med titeln ”Dalarnas
bästa företagsklimat”. Glädjen var stor på många håll,
inte minst hos mig. Att nå fina resultat är ett lagarbete
där vi naturligtvis är helt beroende av våra driftiga invånare som vågar satsa på att förverkliga sina idéer och på
de företagare som vill utveckla och anställa fler.
Ekonomiskt blev det ett ansträngt år för kommunen.
Kommunen redovisar ett överskott 2017 med 4,6 miljoner kronor, vilket är drygt 7 miljoner sämre än det budgeterade resultatet. Våra verksamheter redovisar ett totalt
underskott mot budget på 13,2 miljoner kronor. Även
om underskottet till viss del beror på Migrationsverkets
kraftigt förändrade förutsättningar under innevarande
år, är underskottet mot budget oacceptabelt. Driftskostnaderna är för höga i förhållande till skatteintäkterna
och ett stort jobb ligger framför oss. Vi måste prioritera,
effektivisera och hitta nya lösningar och arbetssätt inom
alla verksamheter.
Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla medarbetare i kommunen. Med gemensamma krafter ska vi
fortsätta att utveckla vår fina kommun för framtiden!

Att vi kan erbjuda en trygg och bra skola med hög kvalitet
och fina resultat tycker jag är oerhört viktigt och vi är
många som anser att skolan är en viktig del av infrastrukturen på landsbygden. Vi vet att det idag råder stor
lärarbrist över hela landet. Konkurrensen gör att en god
arbetsmiljö är en viktig faktor för lärarna. För att skapa
just detta utökade vi antalet lärare på de mindre skolorna.
Vi hoppas att satsningen ger oss större möjligheter att
täcka ämnesbehörigheten och skapa kvalitet för eleverna.

Årsredovisning 2017

Annette Riesbeck
Kommunstyrelsens ordförande

8

5

Förvaltningsberättelse
Kommunfullmäktige har formulerat kommunövergripande mål för perioden 2017–2019 för att nå vision
2020. Vision 2020 innebär att Rättviks kommun är en
tillväxtkommun som kännetecknas av att vara ekologiskt, socialt och ekonomisk 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.
De kommunövergripande målen för 2017–2019 har
specificerats i utskottsmål. I denna förvaltningsberättelse beskrivs det arbete som genomförts under
bokslutsperioden för att uppnå dessa utskottsmål.
Även vissa händelser i omvärlden som påverkar detta
arbete, beskrivs.

Ekonomi och effektivitet
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Mått

Mål

Resultat

Resultatet i förhållande till skatteintäkterna
och generella bidrag.

Målet för 2017 är 2,0 % Årets resultat, 4,6 mnkr, motsvarar 0,7 %
av skatteintäkter och generella bidrag.

Nej

Soliditeten, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till balansomslutningen, inklusive
pensionsskulden.

Målet är att soliditeten
ska vara positiv.

Inklusive pensionsskulden blir det egna
kapitalet negativt med -3,2 mnkr,
vilket motsvarar -0,7 % soliditet.

Nej

Ekonomisk uppföljning sker där avvikelser
analyseras och åtgärder vidtas.

Uppföljning sker i en
omfattning som kan
betecknas som god.

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

Nej

Årets resultat i kommunen

God ekonomisk hushållning

Kommunen redovisar ett överskott 2017 med 4,6 mnkr
(15,8 mnkr)*, vilket är 7,1 mnkr sämre (10,3 mnkr
bättre)* än det budgeterade resultatet på 11,7 mnkr
(5,5 mnkr)*. Verksamheterna redovisar ett totalt underskott på -13,2 mnkr och finansförvaltningen ett överskott på 6,1 mnkr. Förra årets resultat påverkades av
”gamla” balansposter inom socialförvaltningen på 9,3
mnkr, vilka avslutades och fördes över till resultaträkningen. Utan detta tillskott skulle resultatet förra året
ha uppgått till 6,5 mnkr. Med denna utgångspunkt har
resultatet mellan åren försämrats med 1,9 mnkr.

Kommuner skall enligt kommunallagen ha ”en god
ekonomisk hushållning”. För att uppnå detta ska kommunen fastställa finansiella mål och riktlinjer samt
verksamhetsmål och riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.

Resultatutveckling 2008–2019
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Det finns inga exakta tal som beskriver vad som är
ett rimligt överskott, men kommunens målsättning att
resultatet ska motsvara två procent av skatteintäkterna,
torde vara i linje med kommunallagens mening. I
denna del kan konstateras att budgeten för 2017 inte
nådde upp till ”en god ekonomisk hushållning”.

Långsiktigt ekonomiskt mål – soliditetsmål
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Att kommunens resultat ska motsvara två procentenheter av skatteintäkter och generella bidrag innebär ett
resultatmål på cirka 13,2 mnkr för år 2017.

Kommunen har inte under en överskådlig tid, med
undantag för 2016, lagt en budget motsvarande en
tvåprocentsnivå eller nått upp till en resultatnivå
motsvarande två procentenheter av skatteintäkter och
generella statsbidrag. En långsiktigt hållbar ekonomi
förutsätter att kommunen når en högre resultatnivå.

15

-10

Kortsiktigt ekonomiskt mål - resultatmål

Soliditeten speglar balansen mellan kommunens
samtliga tillgångar och skulder, d.v.s. inklusive de
pensionsskulder som redovisas bland ställda panter
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och ansvarsförbindelser. Målet är att tillgångarna ska
överstiga skulderna, vilket nästan uppnås i år. Med
årets resultat är skulderna större än tillgångarna med
-3,2 mnkr (-12,5 mnkr)*, vilket är en förbättring med
9,3 mnkr. Ett underskott på -3,2 mnkr motsvarar en
soliditet på -0,7 procent.
På lång sikt behöver det dock finnas ett överskott bland
tillgångarna för att skapa marginaler för reinvesteringar
och oförutsedda händelser.

Balanskravet och balanskravsutredning
Enligt kommunallagen måste en kommuns budget
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Detta krav kallas balanskravet.
När räkenskapsåret sedan avslutats ska en avstämning
göras av om de faktiska intäkterna översteg kostnaderna. Avstämningen kallas för balanskravsutredning.
I balanskravsutredningen ska vissa reduceringar och
tillägg göras i enlighet med lagar och förarbeten.
Om en kommun enligt balanskravsutredningen har
kostnader för ett visst år som överstiger intäkterna,
säger kommunallagen att ”det negativa resultatet skall
regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren”.
Från tidigare år finns inte några negativa resultat som
skall återställas. Beräkning och redovisning av balanskravsresultatet för 2016 och 2017 framgår nedan.
Balansutredning tkr

2017

2016

Årets resultat enligt
resultaträkningen
4 616 15 818
Reducering av samtliga
realisationsvinster
-1 438
-68
Justering realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet
0
0
Justering realisationsförluster
enligt undantagsmöjlighet
0
0
Orealiserade förluster i värdepapper
0
0
Justering återföring orealiserade
förluster i värdepapper
0
0
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

3 178 15 750
0

0

0

0

3 178 15 750

Utveckling av skatteintäkter, nettokostnader
och finansnetto
Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den
löpande driftverksamheten, avsättningar till framtida
pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar. Skatte-
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intäkterna steg med 22,4 mnkr (28,8 mnkr)*, vilket motsvarar 3,5 procent (4,7 procent)*, mellan 2016 och 2017.
Hur nettokostnaderna för den löpande verksamheten
utvecklas i relation till skatteintäkterna är av avgörande betydelse för kommunens ekonomiska ställning.
Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi, lånebehovet
ökar och handlingsutrymmet begränsas. På sikt är en
sådan utveckling ohållbar. Mellan 2016 och 2017 steg
nettokostnaderna med 31,5 mnkr (19,6 mnkr)*, vilket
motsvarar 5,0 procent (3,2 procent)*.
Nettokostnaderna uppgår för 2017 till 99,8 procent
(98,4 procent för år 2016)*. Exklusive det tillfälliga tillskottet av ”gamla pengar” på 9,3 mnkr uppgick nettokostnadernas andel av skatteintäkterna även 2016 till
(99,8 procent)*. Detta innebär att den löpande driften
nätt och jämt täcks av skatteintäkterna och finansnetto.
Kommunen förbrukar alltså för stor del av sina skatteintäkter till sina nettokostnader för att svara upp emot
en ”god ekonomisk hushållning” enligt kommunallagens mening.

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Föreskrifter för förvaltningen av medel för pensionsförpliktelser har beslutats av kommunfullmäktige år
2000. I nuläget är inga pensionsmedel avsatta i någon
extern förvaltning eller i särskilda tillgångar för pensionsförpliktelser eller pensionsmedel.
Avsättning för pensioner i balansräkningen uppgår till
40,2 mnkr (37,8 mnkr år 2016)*.
Pensionsförpliktelser intjänade för 1998 redovisas inte
i balansräkningen, utan återfinns under ”Panter och
ansvarsförbindelser”. Den 31 december 2017 uppgår
pensionsskulden intjänad före 1998 till 242,1 mnkr
(246,7 mnkr)* och skulden har minskat med 4,6 mnkr
(20,4 mnkr)* i jämförelse med föregående år.

Likviditet
Med likviditet menas betalningsförmåga på kort sikt.
För att säkerställa betalningsberedskapen vid tillfälliga
likviditetsbelastningar har kommunen en kredit på sitt
koncernkonto på 10 mnkr.
Kommunen har för närvarande en god likviditet,
vilken uppkom under 2015 då Rättviks Fastigheter
AB löste ett lån av kommunen på 106 mnkr. Kommunen hade vid årets utgång en likviditet på 122,3 mnkr
(99,6 mnkr)*. Under 2017 har kommunen bland annat
erhållit ersättning från migrationsverket för tidigare
utlägg. Vid årets slut uppgick fordran på Migrationsverket till 17,2 mnkr (33,7 mnkr)*.
Det aktuella ränteläget har gjort att likviditeten inte
gett någon avkastning och att någon placering av
likviditetsöverskottet inte heller har gjorts, då bra
alternativ saknats på marknaden.

Lån
Under 2013 överfördes kommunens samtliga externa
lån på sammanlagt 216,0 mnkr till Rättviks Fastig-

10

7

heter AB. Följden av detta är att kommunen inte längre
har någon extern låneskuld.
Till och med 2015 fanns ett koncerninternt lån på 106
mnkr genom kommunens utlåning till Rättviks Fastigheter AB. 2015 tog Rättviks Fastigheter AB egna lån
hos Kommuninvest och återbetalade lånet till kommunen. I och med detta ökade den externa låneskulden i
koncernen.
Kommunskoncernen redovisar en mycket hög låneskuld
per invånare i jämförelse med andra kommuner. Den
31 december 2016 var den långfristiga skulden i koncernen 85 735 kr (80 740 kr år 2015) per invånare.
Genomsnittet i riket var 48 478 kronor. Kommunen var
då den 10:e (18:e)* högst belånade kommunen i landet.
Under 2017 togs nya lån i koncernen med ytterligare ca
31,6 mnkr (62,7 mnkr)* netto. Det är Rättviks Teknik
AB som bland annat lånat till det nya reningsverket.

Borgensåtaganden
Kommunens totala utnyttjade borgensåtagande uppgår
till 975,2 mnkr (944,1 mnkr)*. Jämfört med år 2016
är detta en ökning med 31,4 mnkr (62,3 mnkr)*.
Ökningen beror på att kommunen borgar för nya lån i
Rättviks Teknik AB.
Den helt dominerande delen av borgensåtaganden
utgörs av borgen för de kommunala bolagens åtaganden och den utnyttjade borgen gentemot dessa är 968,1
mnkr (936,7 mnkr)*. Övriga borgensåtaganden är för
egna hem, Dalatrafik och Landstinget Dalarna.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. Det är ett mått
som visar kommunens ekonomiska styrka på lång
sikt. Resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring är det som påverkar soliditeten.
Soliditeten bör beräknas inklusive kommunens samtliga skulder, det vill säga även den del av pensionsskulden som redovisas under panter och ansvarsförbindelser.

Kommunens soliditet är nu negativ med -3,2 mnkr
(-12,5 mnkr)*, motsvarande -0,7 procent (-2,3 procent)*.
Förbättringen beror på kommunens positiva resultat
på 4,6 mnkr och minskningen av pensionsskulden
under panter och ansvarsförbindelser med 4,7 mnkr,
tillsammans en förbättring med 9,3 mnkr (36,3 mnkr)*.
Den genomsnittliga soliditeten i landet var 24,2 procent
(21,8 procent)* den 31 december 2016.

Styrelsen och nämndernas resultat
Totalt redovisar kommunstyrelsen ett underskott på
-12,7 mnkr mot budget, vilket är mycket oroande.
Följande förvaltningar inom kommunstyrelsen redovisar underskott mot budget; barn- och utbildningsförvaltningen -6,0 mnkr, socialförvaltningen -5,2 mnkr
och stab- & serviceförvaltningen -2,6 mnkr. Samhällsutvecklingsförvaltningen redovisar ett överskott mot
budget på 0,2 mnkr och kommunstyrelsen, centralt ett
överskott på 0,9 mnkr.
Överförmyndaren redovisar ett underskott på -0,6 mnkr.
Miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden, revisorerna och kommunfullmäktige, centralt redovisar endast
mindre avvikelser.
Finansförvaltningen redovisare en positiv avvikelse på
6,1 mnkr (13,6 mnkr)*. Avvikelsen hos finansförvaltningen beror i huvudsak på högre skatteintäkter 2,9
mnkr och högre generella statsbidrag än budgeterat
med 1,6 mnkr. Sänkta arbetsgivaravgifter till yngre/
äldre har gett ett överskott på 2,9 mnkr (2,8 mnkr)*,
varav 1,6 mnkr (1,8 mnkr)* inte var budgeterade. En
återbetalning från kommuninvest på 1,4 mnkr gav ett
överskott bland de finansiella intäkterna. Till detta
kommer ett antal mindre avvikelser.
Övriga budgetavvikelser finns beskrivna under respektive förvaltnings redogörelse.
*Föregående års utfall anges inom parantes.

Av diagrammet framgår hur soliditeten har utvecklats
från 2010-2017.
Soliditet, inklusive pensionsskuld
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Vår trygga befolkning
Mål
Befolkning

Är målet Kommentar
uppfyllt?			
Genomförts bl.a under Rättviks marknad och CCW.
Våra medborgare rekommenderar vår ort i hög grad.
(SCB Medborgarundersökning 2017).

Ja
Vi har genomfört riktade insatser för att profilera
Rättviks kommun som en attraktiv ort.		
		

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

Rättviks kommun – Folkmängd
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Rättviks kommun hade 10 837 invånare i slutet av
2017. Folkmängden minskade för första gången på två
år i kommunen och vi blev 19 rättvikare färre.
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Invånarantalet i kommunen varierar under året. Genom
folkbokföringen kan kommunen varje vecka följa befolkningsutvecklingen. Under våren var invånarantalet
som lägst och under sensommaren var invånarantalet
som högst. Efter sensommaren sjönk invånarantalet
stadigt under resten av året.

Antalet födda 2017 var 91 barn vilket är ett av det
högsta antalet födda de senaste 20 åren och de avlidna
var 130 personer vilket är något färre avlidna vid samma
jämförelse. När man jämför födelseunderskottet över
tid så var 2017 års underskott på 39 ett av de lägsta
värden som noterats.

Rättviks kommun har, i förhållande till riket i övrigt,
en mycket högre andel äldre och en betydligt lägre
andel yngre invånare. Generellt föds ungefär hälften
så många som det avlider men under 2017 avvek
födelseunderskottet kraftigt, det föddes många fler än
vanligt och färre avled. Det stora negativa födelsenettot kommunen har haft under många år har därmed
avsevärt minskat. Trots den kraftiga ökningen av fler
födda barn och färre som avlidit har kommunen ett
negativt födelsenetto varje år och det är också största
orsaken till att invånarantalet många år minskar.

Under 2017 flyttade 586 personer till kommunen
medan 568 flyttade härifrån. Det blev ett flyttöverskott
på 18 personer.
Nettoflyttningen förändras ytterst lite varje år. Flest
nettoutflyttare finns i åldrarna 20-24 år och det är medelålders och äldre som är flest bland nettoinflyttarna. Diagrammet visar hur nettoinflyttningen sett ut sedan 1994.

Sammanlagd nettoflyttning efter ålder 1994–2016
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Ett kommunövergripande mål är att befolkningen ska
öka på grund av att ungdomar i större utsträckning
väljer att bo kvar. Ett annat mål är att ålderssammansättningen förändras genom att antalet ungdomar och
unga familjer ökar. Ett sätt att mäta dessa mål är att
jämföra befolkningsutvecklingen i olika åldrar.
När 2017 jämförs med året innan har andelen barn
upp till 14 år minskat en aning. Gruppen 15-24 har
minskat medan gruppen 25-44 har ökat. Den stora
förändringen finns i gruppen 65 år och äldre då den
gruppen nu är 32,7 procent vilket är en ökning med
0,6 procent sedan förra året.
Medelåldern i kommunen är ett annat sätt att mäta
ålderssammansättningen och även den pekar på att
kommunens befolkning blir äldre. 2017 var medelåldern i Rättvik 48 år vilket är en ökning med 0,2 år
från förra året.
Inflyttarservice har genomförts vid större evenemang
som Rättviks marknad, Classic Car Week, med mera.
”Varannan vatten”- kampanjen har haft aktiviteter

under hela året; annonsering i samband med storhelger
och större evenemang samt i vanlig ordning under
CCW veckan.
Ett väl utbyggt mobil- och bredbandsnät för hushåll och
företag skapar trygghet och möjliggör för e-tjänster
och distansarbete.
Dala Energi Fibernät har på uppdrag från kommunen
byggt så kallade ERUF fiber (ortsammanbindande
fiber) för att förse byar med fiber. Denna ortsammanbindande fiber skall möjliggöra för kommersiella
aktörer alternativt ekonomiska föreningar att bygga
accessnätsfiber (fiber till fastigheten).
Fiberutbyggnaden drar ut på tiden på grund av dels
långa handläggningstider från Trafikverket, dels på
beslut om bidrag från Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket). De projekt som är sökta kommer att få
lov att sökas om under april 2018. För Rättviks del så
gäller det Blecket, Lenåsen, Finnmarksbyarna, östra
sidan av Oresjön, Näset och Furudals Bruk.

Statistik fram till 2017-12-31
Anslutna hushåll med postort
Boda Kyrkby
Furudal
Rättvik
Vikarbyn
Totalt

10

Villor

Lägenheter

Företag

Totalt

20
0
615
351
986

0
4
745
33
782

0
12
99
7
122

24
16
1 459
391
1 890
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Barnomsorg och skolverksamhet
Mål
Barn, ungdomar och skola

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Föräldrar har möjlighet att välja barnomsorgsverksamhet Ja
där utbudet präglas av flexibilitet och mångfal		
avseende pedagogisk inriktning och driftsform.		

Under året har riktlinjerna för att starta enskild
pedagogisk omsorg reviderats. Erbjudande om
öppettider utöver de ordinarie finns på vissa förskolor.

Delvis
Det finns barnomsorg vid varje låg- och
mellanstadieskola.		
		

Skolbarnomsorg finns vid varje låg- och mellanstadieskola. Förskola finns vid alla skolor förutom
Sätra och Söderås.

Barn och elever känner trivsel och trygghet i
Ja
våra verksamheter.		
		

Hög andel av vårdnadshavare och elever uppger att de
känner trivsel och trygghet i förskola, grundskola och
gymnasium.

Ja
Elevantalet på byskolorna har ökat.
		

Elevantalet har ökat till 386 elever 2017 mot 369 elever
2016 (mätdatum 15 oktober).

Alla elever i grundskolan klarar de nationella
Nej
proven i alla ämnen.		

Alla elever har inte klarat de nationella proven i alla
ämnen.

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

Behörigheten att söka till gymnasiet är i Rättvik
95,4 %, snittet i Riket är 82,5 %.

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

Det genomsnittliga meritvärdet i Rättvik var 213,6.

Nej

Skolorna arbetar aktivt med entreprenöriellt lärande
Ja
och har ett bra samarbete med näringslivet.		
		

Rättviksskolan arbetar strukturerat med det entreprenöriella arbetet i form av Utblick – praktik.
Stiernhööksgymnasiet erbjuder lärlingsutbildningar.

Stiernhööksgymnasiet är en av länets mest attraktiva
Ja
gymnasieskolor där majoriteten av eleverna från		
Rättvik studerar.		

Stiernhööksgymnasiet är en attraktiv gymnasieskola.
Andelen Rättviks elever uppgår läsåret 2016/2017
till 55 % av den totala kullen Rättvikselever.

Gymnasiet har ett utökat samarbete med VuxenJa
utbildningen inom uppdragsutbildningar och SFI.		
		
		

Den gemensamma vuxenutbildningsnämnden med
Leksands kommun har utvecklat sin verksamhet
kontinuerligt och ett ökat samarbete sker med
Leksands kommun.

Fullmäktiges målsättning är att det ska vara valfrihet i
barnomsorgen. Rättviks kommun erbjuder pedagogisk
omsorg, förskola 1-5 år och fritidshem. Riktlinjerna
för att starta enskild pedagogisk omsorg har reviderats
av kommunstyrelsen under året.

verksamheter är ett mål från fullmäktige. I förskolan
uppger 100 % av vårdnadshavarna som besvarat enkäten
att deras barn trivs på förskolan. Av grundskolans elever
upplever 95 % att de trivs i skolan. För gymnasiets
elever är siffran 91 % som uppger att de trivs i skolan.

Ordinarie öppettider inom förskolan är kl. 06.30-18.30.
Erbjudande om öppettider utöver de ordinarie, det vill
säga mellan kl. 06.00-18.30, finns på vissa förskolor,
Furudal, Boda, Ingels samt i Vikarbyn. På Dal-Jerks
förskola erbjuds omsorg på obekväm tid, det vill säga
från kl. 05.30-19.00 måndag-fredag.

Ett mål från fullmäktige är att elevantalet på byskolorna
har ökat. En jämförelse av antal elever den 15 oktober
de två senaste åren visar att det fanns 369 elever 2016
och 386 elever 2017 detta datum. Fördelningen på de
olika skolorna framgår av tabellen nedan.

Skolans vision är trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt ledarskap i en
kreativ miljö för våra barn och ungdomar.
Att det ska finnas barnomsorg vid varje låg- och mellanstadieskola är ett mål från fullmäktige. Det finns skolbarnomsorg vid varje låg- och mellanstadieskola och det
finns förskola vid alla skolor förutom Sätra och Söderås.
Att barn och elever känner trivsel och trygghet i våra
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Antal elever F-5
Furudal
Boda
Ingels
Söderås
Vikarbyn
Sätra
Totalt

14

2016

2017

68
45
47
53
107
49
369

64
33
46
69
117
57
386
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När det gäller målet, att alla elever i grundskolan klarar de nationella proven i alla ämnen så är resultaten för
årskurs 6 och årskurs 9 enligt följande:
Åkurs 6
Furudal
Rättviksskolan
Totalt
Riket

Svenska Engelska Matematik
76,9 %
88,3 %
87,5 %
93,5 %

91,7 %
97,1 %
96,6 %
93,9 %

Åkurs 9

100,0 %
88,8 %
90,0 %
88,3 %

Svenska Engelska Matematik

Furudal
Rättviksskolan
Totalt
Riket

När det gäller målet att elever som går ut grundskolan
har behörighet att söka till gymnasiet, ser resultatet
väldigt bra ut. Det var 95,4 procent som var behöriga
att söka ett nationellt program på gymnasiet. Rikssnittet
var 82,5 procent behöriga elever till gymnasiet.
Att elever som går ut grundskolan har ett genomsnittligt meritvärde (betygsgenomsnitt) över 230 är ett mål
från kommunfullmäktige. Meritvärdet för de elever som
gick ut årskurs 9 under våren 2017 var 213,6 poäng.
Rikssnittet för meritvärdet i årskurs 9 var 223,5 poäng.
Ett annat mål är att skolorna arbetar aktivt med entreprenöriellt lärande och har ett bra samarbete med
näringslivet. Rättviksskolan arbetar strukturerat med
det entreprenöriella arbetet i form av Utblick – praktik.
Elevernas praktik ute på arbetsplatser kopplas till
skolans olika ämnen. Arbetet förbereds innan enligt
en plan och följs upp av lärare i olika ämnen som är
kopplade till arbetet. Eleverna upplever i de flesta
fall att detta fungerar bra och att de får en bra bild av
arbetslivet. Stiernhööksgymnasiet erbjuder lärlingsutbildningar och antalet UF-företag har ökat.

100 %
86,5 %
87,1 %
94,2 %

100 %
93,3 %
93,6 %
96,4 %

100,0 %
76,3 %
76,8 %
82,0 %

Stiernhööksgymnasiet är en gymnasieskola med ett
ovanligt brett utbud av program; naturbruksprogram,
andra yrkesprogram och studieförberedande program
samt en gymnasiesärskola.
Stiernhööksgymnasiet har hög lärartäthet och ett
väl utvecklat internationaliseringsarbete med länder
som Indien, Japan och Ungern. Skolan satsar stort på
UF-företag och entreprenörskap.
Stiernhööksgymnasiet är attraktivt på naturbrukssidan
eftersom skolan erbjuder skolstall/skollantbruk/skoldjurhus på skolområdet. Naturbruksundervisningen
sköts på skolan, till skillnad från många andra skolor
där dessa resurser saknas. Teori kan hela tiden blandas
med praktik! Skolan har fantastiska resurser i form av
internat och matsal med oslagbart läge samt mycket
bra kvalité på både mat, personal och studentboende.
Ett mål från fullmäktige är att Stiernhööksgymnasiet
är en av länets mest attraktiva gymnasieskolor där
majoriteten av eleverna från Rättvik studerar.

Andelen Rättvikselever som börjar på Stiernhööksgymnasiet framgår nedan:
Läsår
Elever från kommunen

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

55 %

58 %

50 %

57 %

Gymnasiet har ett utökat samarbete med vuxenutbildningen inom uppdragsutbildningar och SFI är ett
mål från fullmäktige. Den gemensamma vuxenutbildningsnämnden med Leksands kommun har utvecklat
sin verksamhet kontinuerligt och ett ökat samarbete
sker med Leksands kommun. Komvux Leksand-Rätt-
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15

vik har bedrivit sin Sfi-utbildning för nyanlända i
Rättvik i lokaler på Stiernhööksgymnasiet. Lärare
vid Stiernhööksgymnasiet har dessutom delar av sin
undervisning vid Komvux Leksand-Rättvik. Insatsen
sker för de elever som läser online-kurser men som
därutöver behöver personligt stöd och handledning.
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Vård, omsorg och omtanke
Mål
Vård, omsorg och omtanke

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Ja
Vi har ökat valfriheten i vård och omsorg.
		

Fler hemtjänsttimmar, än samma tid 2016,
utförs av privat aktör.

Antal kunder i LOV har ökat.
Delvis
		

Antal kunder inom hemtjänst (LOV) är detsamma
som tidigare år, ca 224 st.

Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda
Nej
Andelen nöjda brukare har en svag nedgång
boende har ökat.		
(från 85 % till 84 %).
Andelen kunder som är nöjda med sin hemtjänst
Ja
har ökat.		

Andelen kunder som är nöjda med sin hemtjänst har
ökat från 88 % till 90 %.

Ja
Kvaliteten på våra LSS grupp- och serviceboende har höjts.		
		

På totalen en klar höjning. Klar förbättring inom
bland annat möjlighet till individuellt anpassade
aktiviteter. Fortsatt satsning inom anpassad IT.

Vi har ökat fokus på rehabilitering samt föreJa
byggande insatser såsom friskvård,		
aktiviteter och stimulans.		

Arbete med bland annat strukturschema och måltidsordning inom särskilt boende har gett utrymme för
flera aktiviteter och stimulans.

Vi har ökat stödet till föräldrar och barn.

Ja

Anhörigstöd har utvidgat sitt kompetensområde.

Vi har startat upp Familjens Hus tillsammans
med Landstinget Dalarna.

Nej

Har ej blivit genomfört.

Biståndsenheten arbetar med neutral information till
berörda kommuninnevånare gällande de alternativa
hemtjänstutförare som finns. Det är fler hemtjänsttimmar än samma tid under 2016 som utförs av privat
aktör. Antal kunder inom hemtjänst (LOV) är detsamma som tidigare år, ca 224 st.
Att andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda
boende har ökat är ett mål från fullmäktige. Under året
har en svag nedgång noterats, nöjdheten har sjunkit
från 85 % till 84 %.
Att andelen kunder som är nöjda med sin hemtjänst har
ökat är ett mål från kommunfullmäktige och andelen
nöjda kunder har ökat från 88 % till 90 %.
Ett mål från fullmäktige är att kvaliteten på våra LSS
grupp- och serviceboende har höjts. Det har skett en
klar förbättring inom bland annat möjlighet till individuellt anpassade aktiviteter samt en fortsatt satsning
inom anpassad IT.

Ett annat mål är att ge ett ökat stöd till föräldrar. Anhörigstöd har utvidgat sitt kompetensområde och har
under året haft ett flertal föräldrar inom anhörigstödet.
Det arbetar idag två familjebehandlare inom verksamheten vars uppdrag är att stödja såväl föräldrar,
barn som hela familjer. Även enskilda samtal med en
förälder erbjuds. Råd och stöd erbjuds alla föräldrar
vid äktenskapsskillnad. Föräldrar som är anhöriga
informeras om stöd som kan fås via anhörigstöd.
Öppenvårdsbehandlare erbjuder stödsamtal till föräldrar vars barn missbrukar. Familjerådgivningen erbjuder stöd med fokus på relationsfrågor. Korttidsvistelse/
avlösarservice i hemmet är en insats via LSS, Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade som
även syftar till att avlasta föräldrar med barn som har
en funktionsnedsättning. Under året har fler viktiga
kontakter upprättats mellan skolan och IFO. Via anhörigstöd så har flera föräldrar fått stöd under året.

Ett av fullmäktiges mål är ett ökat fokus på rehabilitering samt förebyggande insatser såsom friskvård,
aktiviteter och stimulans. Arbete med bland annat
strukturschema och måltidsordning inom särskilt
boende har gett utrymme för flera aktiviteter och stimulans. SKL´s riktlinjer för ökad kvalitet nattetid har
antagits. Fortsatt arbete med ”it-teknik” har lett till att
samtliga boendeformer inom kommunen har fri wi-fi.
Vidare finns det utsedda teknikcoacher.
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Arbetsmarknad och näringsliv
Mål
Arbetsmarknad och näringsliv

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Ja
Rättvik hamnade på plats 41 i 2017 års ranking.
Vi är bland de 50 bästa kommunerna i
Svenskt Näringslivs ranking.		
		
Våra UF-företagare får stöd och hjälp av
Ja
Näringslivsenheten ger stöd genom föreläsningar,
kommunens näringslivsenhet.		
rådgivning till elever och skola samt deltar i
		juryarbetet.
Delvis
Vi har utvecklat våra fiskevårdsområden och
fisketurismen har ökat.		
		

En dialog har förts för en hållbar fisketurismutveckling. Arbetet fortsätter med länsstyrelsen,
Visit Dalarna och Leader Dalälvarna.

Ett ”Vackert Rättvik” gör att vi bibehållit vår
Ja
starka ställning som besöksort.		
		

Arbetet med att bibehålla och förbättra insatserna för
ett ”Vackert Rättvik” har fortsatt genom bl.a
utvidgningen av Långrabatten.

Rättviks kommun har även i år förbättrat sin ranking,
från plats 45 till 41 i Svenskt Näringslivs mätning.
Målet för företagsklimatrankingen är därmed uppnått.
Under 2017 har näringslivsenheten genomfört gästföreläsningar för samtliga UF-elever, suttit i juryn för
tävlingsmomenten och arbetat för att skapa kopplingar
mellan UF-företag och lokalt näringsliv, ex. genom
företagarfrukostarna där samtliga UF-företag presenterat sig och sin verksamhet. Samarbetet har intensifierat med fokus på hållbarhet och företagande.

Kommunen har tillsammans med ett flertal intressenter
i en dialog skapat en grund för en hållbar fisketurismsutveckling. Arbetet fortsätter med Länsstyrelsen
Dalarna, Visit Dalarna och Leader Dalälvarna.
Arbetet med att bibehålla, förnya och förbättra delar
inom Vackert Rättvik pågår kontinuerligt. Under året
har återställandet av långrabatten längs riksväg 70
fullföljts. Ett ständigt arbete pågår för att stärka och
utveckla Rättvik som besöksort.

Att utveckla våra fiskevårdsområden och att fisketurismen har ökat är ett mål från fullmäktige.

14

17
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Boende, samhällsplanering och infrastruktur
Mål
Boende och samhällsplanering

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Delvis
Undersökningar har genomförts om hur och genom
Vi marknadsför aktivt våra exploateringsområden.
		
vilka kanaler vi ska marknadsföra lediga
		tomter/exploateringsområden.

Vi har utvecklat utemiljöerna i våra mindre orter.
Nej
		

Har ej genomförts, men det planeras mindre projekt
som till exempel boulebanor i Furudal.

Persborgsområdet, Lissbrändan och andra centralt
Delvis
belägna områden har färdigställts för bostadsbyggande.		
		

Större delen av Lissbrändan blir klart för exploatering
våren 2018. Persborgsområdet pågår och detaljplan
för Mangeln 1 är klar.

Det har tillskapats minst 30 bostäder per år.
Nej
		

Det har inte byggts några hyres- eller bostadsrätter under
året. 16 nybyggda egnahem färdigställdes under året.

Vi har bra kontakt med externa fastighetsägare och
Ja
bostadsföretag, som resulterar i nyetableringar.		
		

Kontakterna med externa fastighetsägare blir bättre
och bättre. Nyetableringar/byggnationer har påbörjats
på Lissbrändan och Dal-Jerk.

Ja
Industrimark har färdigställts och marknadsförts.
		

Totalt 14 industritomter har bildats under 2017 och
7 är redan sålda/tingade.

En utvecklingsplan för strandnära lägen
Nej
finns framtagen.		

Arbetet pågår i samband med att ny översiktsplan
tas fram.

Strandskyddet vid mindre vattendrag har upphävts.
Nej
		
		

Ett mycket svårt uppdrag att få gehör för hos länsstyrelsen. De utpekade LIS-områdena som medföljer
översiktsplanen är det som har kunnat prioriteras.

En plan är antagen för utveckling av strandområdet,
Nej
där även en ”Sjöstad” i anslutning till båthamnen		
samt Enåns utlopp finns med.

En detaljplan över ”Sjöstaden” är under framtagande
och beräknas vara klar under 2018.

Vi har en bra pendlingstrafik till och från Rättvik.
Ja
		
		

Kommunen har aktivt engagerat sig för att förbättra
pendlingstrafiken både för bussar och tågtrafiken
(Dalabanan).

Det finns en pendlarparkering i Söderås.
Nej
Har inte blivit genomfört. Finns planeringstankar om
		
att anlägga den till Gärdebykorset för närhet till fler
		busslinjer.
Vi har förbättrat kommunens vägar, gång- och
Ja
cykelvägar samt trottoarer.		
		
		
		

Arbetet med att förbättra kommunens vägar och gångoch cykelvägar pågår ständigt. Upprustning av gamla
banvallen (Stora industriområdet) har genomförts
vilket resulterat i en fin cykelväg mellan kalkbruket
och Backavägen.

Vi har en professionell inflyttarservice.
Delvis
		
		

Har bl.a. genomförts vid större arrangemang som
Rättviks marknad och Classic Car Week, men kan
utvecklas ytterligare.

Att vi aktivt marknadsför våra exploateringsområden
är ett mål från fullmäktige. Diskussioner och undersökningar har genomförts om hur och genom vilka
kanaler vi ska marknadsföra lediga tomter/exploateringsområden. En rutin för detta ska läggas fast under
1:a kvartalet 2018. Ett flertal industritomter vid Österängarnas industriområde har under året sålts eller
blivit tingade.
Utveckling av utemiljöerna i våra mindre orter är ett

Årsredovisning 2017

mål från fullmäktige. Några mindre projekt planeras,
bland annat boulebanor i Furudal.
En större del av Lissbrändanområdet kommer att börja
exploateras under första halvåret 2018. Detaljplaneläggning av Persborgsområdet har påbörjats. Detaljplanen för Mangeln 1 är klar och byggnation påbörjas
2018. Mark- och planenheten arbetar parallellt med
att ta fram och försälja stycketomter där sådana möjligheter finns.
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Att det har tillskapats minst 30 bostäder är ett mål från
fullmäktige. Under året färdigställdes 16 nybyggda
egnahem. Ett flertal lägenheter kommer att byggas
under 2018, både hyres- och bostadsrätter.

Projektet Sjöstaden fortskrider och kontakter med
både Trafikverket och Länsstyrelsen genomförts. En
detaljplan över ”Sjöstaden” är under framtagande och
beräknas vara klar under 2018.

Kontakterna med externa fastighetsägare blir bättre
och bättre och nyetableringar/byggnationer har
påbörjats på Lissbrändan och på Dal Jerk. RFAB har
under 2017 fortsatt med överläggningar med ett flertal
privata hyreshusägare i Rättvik. Mötena upplevs som
givande av de inblandade parterna. Privata ägare
till lokaler har bjudits in för samtal kring en ökad
marknadsföring av lediga lokaler, såväl på den privata
sidan som den kommunala sidan. Syftet är att öka tillgängligheten och tillgången på väl förvaltade lokaler.

Kommunen har aktivt engagerat sig för att förbättra
pendlingstrafiken, både i samtal med Dalatrafik och
Trafikverket. En mellankommunal linje till Bjursås Grycksbo har startats tillsammans med Falu kommun
för att möjliggöra skol- och arbetspendling. Kommunen har aktivt engagerat sig i järnvägen Mora-Stockholm inom ramen för Dalabanans Intressenter. Arbete
med att skapa nya/bättre pendlarparkeringar pågår.

Att industrimark har färdigställts och marknadsförts
är ett mål från fullmäktige. Under året har 14 industritomter bildats och 7 av dessa är sålda/tingade.
Ett annat mål är att en utvecklingsplan för strandnära
lägen finns framtagen. Arbetet med att ta fram en
utvecklingsplan för strandnära lägen pågår i samband
med att ny översiktsplan tas fram. Att strandskyddet
vid mindre vattendrag har upphävts är ett mål från
fullmäktige. Detta är ett mycket svårt uppdrag att få
gehör hos Länsstyrelsen. De utpekade LIS-områden
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som medföljer översiktsplanearbetet är vad som har kunnat
prioriteras för närvarande.

Pendlarparkering i Söderås har inte blivit genomförd.
Det finns planeringstankar på att eventuellt förlägga
parkeringen till Gärdebykorset för närhet till fler
busslinjer.
Arbetet med att förbättra kommunens vägar och gångoch cykelvägar pågår ständigt. Upprustning av den
gamla banvallen (Stora industriområdet) har genomförts, vilket resulterat i en fin cykelväg mellan Kalkbruket och Backavägen. En fortsättning från Backavägen till Rv 70 är planerad att genomföras under 2018.
Inflyttarservice har gonomförts vid större evenemang,
Rättviks marknad, CCW med mera men kan utvecklas
ytterligare.

Tillgänglighet och skydd
Mål
Tillgänglighet och skydd

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

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

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet
sker ett aktivt arbete mot kränkande behandling och
mobbning.

Antalet fallolyckor har minskat.
Delvis
Om fallolyckorna har minskat eller inte går inte att se
		
nu. Men mycket arbete har lagts på förebyggande arbete.
Vi arbetar förebyggande mot våld i nära relationer
Delvis
genom projektet Våga hjälpa.		
		

Fullmäktige har prioriterat ett aktivt arbete mot
kränkande behandling och mobbing på våra arbetsplatser. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ingår att aktivt arbeta mot kränkande
behandling och mobbning. Alla chefer har kunskap
om hur man kan arbeta förebyggande mot kränkande
behandling och mobbning, samt tillämpar kommunens
riktlinje och handlingsplan mot trakasserier.
Att minska fallolyckorna är ett mål från fullmäktige.
Huruvida fallolyckorna minskat eller inte går inte att
se nu – möjligtvis kan statistik bli klar under våren 2018.
Men att vårt förebyggande arbete lyckats hålla fler på

16

19

Våga hjälpa projektet avslutades under 2017, men det
finns kontaktpersoner inom kommunen och polisen
inom området.

benen kan vi vara ganska säkra på. Den fallförebyggande
gruppen som består av representanter från hemsjukvården, räddningstjänsten, anhörigstöd Buketten och
Folkhälsan, tog under 2017 fram ett nytt upplägg för
att förebygga fall och fallskador. I slutet av september
skickades ett brev till kommunens alla äldre än 75 år,
innehållande information om fallförebyggande åtgärder som är enkla att genomföra hemma. Utbildning
genomfördes vid fem tillfällen under oktober, ”Håll
dig på benen – om förebyggande av fallolyckor”. Den
var främst riktad till vårdpersonal, enhetschefer och
legitimerad personal inom särskilt boende, ordinärt
boende och gruppbostäder i Rättviks kommun.

Årsredovisning 2017

Samordning mot relationsvåld med arbetsnamn ”Våga
hjälpa!” har pågått under 3 år med drogförebyggaren
som samordnare. Delar av den samverkansgrupp
som arbetar med att Classic Car Week ska fungera i
samhället finns även med i ”Våga hjälpas” styrgrupp.
I samverkansöverenskommelsen mellan kommun och
polisen finns detta med i handlingsplanen.

Under våren 2017 avslutades projektet Våga hjälpa
som möjliggjorts med hjälp av medel från Socialstyrelsen. Kontaktpersoner finns fortsättningsvis inom
socialtjänsten och polisen. Projektet Våga hjälpa fanns
med på ”blåljusens” dag som genomfördes under
vårmarknadens lördag tillsammans med ambulans,
räddningstjänst och polisen.

Demokrati och delaktighet
Mål
Demokrati och delaktighet

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Delvis
Delar av den grafiska profilen har reviderats
Vi har reviderat den grafiska profilen samt antagit
en kommunikationsplan.		
(mailsignatur) men ingen kommunikationsplan har
		antagits.

Alla invånare kan påverka kommunens
Ja
fortsatta utveckling.		
		

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

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

I mätningar erhåller kommunen goda resultat gällande
e-post, men något sämre avseende telefoni.

Vi har en god medborgardialog där även ungas åsikter Ja
efterfrågas och tas tillvara.		

Medborgarna upplever att de har ett högre inflytande
än genomsnittet i Sveriges kommuner.

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

heterna för personer med funktionsnedsättning. Samtliga gruppbostäder inom LSS har i samverkan med
IT-enheten fått tillgång till trådlöst nätverk. Alternativa
kommunikationshjälpmedel, AKK, har utvecklats mer
inom verksamheten för att stödja kommunikation och
delaktighet.

Kommunens webbplats innehåller mycket information
om verksamheter och den uppdateras dagligen.
Dock måste arbetet fortsätta med olika verktyg som
läswebb, teckenwebb, lättlästa texter m.m. för att
verkligen göra informationen tillgänglig och lättförståelig för alla. Det målet nås eftersom kommunen på
begäran kan och ska göra begärd information tillgänglig på det sätt som önskas.

Ett mål är att alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva ett professionellt och gott mottagande. Vid den senaste servicemätningen som genomförts fick kommunen goda resultat vid kontakt med
e-post, men något sämre gällande kontakt via telefon.

Grunden i kommunens externa kommunikation och
information är annars webbplatsen. Den får bra resultat i tillgänglighetstester och för dem som inte kan
tillgodogöra sig skriven text finns Läsweb att tillgå.
Många texter har även översatts till Lättläst.
Kommunens närvaro i sociala medier är en viktig del
i att hålla kommunens invånare informerade om vad
som sker i kommunen. Det är också en bra kanal för
medborgare att enkelt ställa frågor som sedan de sakkunniga i kommunen kan svara på. I SCB:s medborgarundersökning har inflytandeindex för Rättvik ökat
och är högre än jämfört med snittet i riket.
Som en del i att vara delaktig i samhällets utveckling
arbetas det vidare med anpassad IT inom verksam-

Årsredovisning 2017

En god medborgardialog där även ungas åsikter efterfrågas och tas till vara är ett mål från fullmäktige. Det
finns information på kommunens hemsida om hur man
som medborgare kan påverka och vara delaktig. Man
kan som medborgare bland annat skicka medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det anordnas allmänna
möten, ungdomsforum, allmänhetens frågestund i fullmäktige m.m. Det finns rådslag inom skolan och äldreomsorgen. Allmänheten i Rättvik upplever att de har
högre inflytande än i genomsnittet i landets kommuner.
Under året har det varit fasta platser för elevrådsrepresentanterna i Rådet för ungdomsfrågor för att kunna
återkoppla politiska frågor. Rådet för ungdomsfrågor
har också utvecklats genom att varje möte knyta an till
den ungdomspolitiska strategins olika fokusområden.
Demokratidagen Forum ung med ca 60 unga deltagare,
temat var hållbar framtid för Rättvik och världen.
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Tillsammans med politiker och tjänstepersoner från
kommunen fick deltagarna diskutera och reflektera
över hur Rättvik skulle se ut år 2030.

Det har startats upp en arbetsgrupp bestående av
politiker, tjänstepersoner och unga för att förbättra
möjligheterna till ungt inflytande i kommunen.

Under sommaren var det sex ungdomar som jobbade
med att ta fram förslag för att förbättra dialogen mellan
unga och politiker, dessa förslag är nu inlämnade som
medborgarförslag.

För att öka kunskap om barn och ungas rättigheter
arrangerade vi en föreläsning om Barnkonventionen.

Kultur och fritid
Mål
Kultur och fritid

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Ja
Verksamheten i Ungdomens Hus och Santana har
utvecklats ytterligare i samarbete med de unga och		
andra aktörer.		
		
		

Ungdomens Hus Wasaborg, Santana, Furudals
hockeyprofil, Kyrkans ungdom och Equmenia har
under året tillsammans med ungdomar genomfört
gemensamma arrangemang: skidresa, innebandyturnering, Junifestivalen, kyrkbåtsrodd.

Vi ger fortsatt stöd till ideella krafter, föreningar och
Ja
studieförbund.		
		

Inom fritids- och kulturverksamheten har det getts
både konsultativt och ekonomiskt stöd till ideella
organisationer och studieförbund.

Biblioteken är en central resurs i kommunens arbete
Ja
och bidrar till bildning, ökad läskompetens, digital		
delaktighet och integration.		

Under 2017 genomfördes 165 program/aktiviteter för
barn. Ett urval av dessa är familjekul, boksamtal,
konstskola, verkstäder, skapardagar samt lovprogram.

En skate- och aktivitetspark i anslutning till området
Nej
Helsingland har färdigställts.		
		

Arbete pågår i föreningen ”Hela Rättvik Rullar” med
att sammanställa en komplett ansökan till Arvsfonden,
samt att söka finansieringslösningar.

En ny lekplats på Prästskogsvallen är invigd.
Nej
		
		

Projektet har inte kunnat genomföras. Det finns
alternativa projekt som arbetar med att ta fram en
lekpark i centrala Rättvik.

Det finns ett utegym.
Nej
		

Arbete pågår i samverkan med IK Jarl om ett utegym
vid Jarlstugan. Beräknas klart 2018.

Att verksamheten i Ungdomens Hus och Santana
utvecklats ytterligare i samarbete med de unga och
andra aktörer är ett mål från fullmäktige. Ungdomens
hus Wasaborg, Santana, Furudals Hockeyprofil, Kyrkans Ungdom och Equmenia har under 2017 tillsammans med ungdomar genomfört följande gemensamma arrangemang: skidresa, innebandyturnering,
Junifestivalen och kyrkbåtsrodd.
Vidare har ungdoms- och fritidsenheten tagit initiativet
till ett samarbete mellan bland annat Rättviksskolan,
Stiernhööksgymnasiet, Kyrkans Ungdom, Equmenia
och Integrationsenheten, för att skapa kontakter mellan
nyckelpersoner inom respektive område. Detta för att
kunna följa upp olika händelser och få en helhetsbild
av ungdomssituationen i Rättvik.
Vid fritids- och kulturverksamheten har getts både
konsultativt och ekonomiskt stöd till ideella organisationer och studieförbund. Kulturenheten har fördelat
bidrag till de studieförbund som är berättigade till
bidrag, enligt den fördelningsmall som är beslutad.
Enheten bedriver också ett aktivt och brett samarbete
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med ideella krafter, föreningar och studieförbund vad
gäller programverksamhet i kommunen.
Biblioteken är en central resurs i kommunens arbete
och bidrar till bildning, ökad läskompetens, digital
delaktighet och integration. Under 2017 genomfördes
165 program/aktiviteter för barn. Ett urval av dessa är
familjekul, barnhack, boksamtal, konstskola, verkstäder, skapardagar samt lovprogram.
Inom uppdraget av bildning och läsfrämjande har
ett flertal bokcirklar samt boktipsarfrukostar hållits.
Ett 30 tal program med alltifrån kulturhistoria till
hälsofrämjande föredrag samt konserter och teaterföreställningar har hållits, så även språkcaféer.
Inom uppdraget av digital delaktighet har det under
året anställts en bibliotekarie (medie- och informationskunnig). Det har även genomförts e-medborgarmässa samt app-cafeér, robotprogrammering och
föredrag i digital släktforskning. Digitalisering av
Rättviks bildarkiv fortgår och vi har nu en delad tjänst
med Leksands kommun gällande bildarkivet.

Årsredovisning 2017

En skate- och aktivitetspark i anslutning till Helsingland har färdigställts är ett mål från fullmäktige.
Arbete pågår i föreningen ”Hela Rättvik Rullar” med
att sammanställa en komplett ansökan till Arvsfonden,
samt att söka finansieringslösningar.

En ny lekplats på Prästskogsvallen är invigd är ett mål
från fullmäktige. Under 2017 har inget arbete genomförts på grund av att ekonomiska medel inte finns
avsatta i budgeten.

Miljö och hållbarhet
Mål
Miljö

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Ja
Vi har utvecklat ”Återtaget”.
		
		

Utvecklingen av ”Återtaget” har fortsatt under året,
bland annat har det producerats havregryn som
används i de kommunala köken.

Ja
Vi har ökat andelen miljömärkta produkter i
våra verksamheter.		

Vi har ökat andelen miljömärkta produkter i köken
(både livsmedel och rengöringsmedel mm).

Vi främjar miljöarbetet genom vindkraft.
Ja
		
		

Kommunkoncernen äger två vindkraftverk. En vindbruksplan är antagen. Två stora vindkraftsparker finns
på planeringsstadiet.

Ja
Det öppna landskapet utökas med hjälp av bland
annat betande djur.		

Det öppna landskapet fortsätter hävdas i samarbete
med Stiernhööksgymnasiet.

Kostenheten har vidareutvecklat arbetet med återtaget
av råvaror från Stiernhööksgymnasiet. För närvarande
tas ca 95 procent av rena nötköttsprodukter via återtaget samt 90 procent egen kravproducerad potatis.
Servering av lammprodukter har genomförts under
året inom ramen för återtaget med gott resultat. Det
har producerats havregryn som används i de kommunala köken.
Att andelen ”miljömärkta” livsmedel i de kommunala
köken ökas är ett mål från kommunfullmäktige. Under
året har andelen ”miljömärkta” livsmedel ökat till 32
procent från 29 procent under 2016. Arbetet med att
identifiera och fasa ut giftiga ämnen är en integrerad
del av tillsynsarbetet inom miljöenheten. Arbete pågår
för att fasa ut produkter som innehåller skadliga ämnen.
Detta sker kontinuerligt genom uppmaningar till verksamheterna att endast införskaffa godkända produkter
fria från skadliga ämnen. Städenheten använder huvudsakligen rengöringsmedel med bioteknik vid städning
av kommunens lokaler. Bland annat pågår utbyte från
kvicksilver till LED-armatur i gatubelysning.

Under arbetet med en ny översiktsplan har behovet
av fortsatt hävd av jordbruksmark uppmärksammats.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har skrivit brukaravtal med flera markägare för gymnasiets behov.
Under 2017 har kommunen fortsatt arbetat med FN:s
17 globala mål för hållbar utveckling. Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 om att anta de
lokala målen som inriktning för det framtida arbetet
med hållbar utveckling och Agenda 2030. Kommunstyrelsen ska under 2018 prioritera de lokala hållbarhetsmålen så de harmoniserar med kommunfullmäktiges mål och finna former för att mäta resultatet.
Miljöpolicyn har inte reviderats under året.
Vi har ett effektivt skogsbruk enligt vår skogsbruksplan
är ett mål från fullmäktige. Upphandling av extern
skogsförvaltare pågår. När detta är klart kommer
skogsbruket att skötas mer effektivt och professionellt.

Att främja miljöarbetet genom vindkraft är ett mål
från fullmäktige. Kommunkoncernen äger två vindkraftverk i Hedbobergets vindkraftspark. En vindbruksplan är antagen av kommunfullmäktige. Det
finns långt gångna planer på två stora vindkraftsparker
på Broboberget och Lannaberget.
Kommunens jordbruksmark arrenderas ut till gymnasieskolan för ”Återtagsprojektet” samt till privata
jordbrukare. Övrig mark hanteras då de ekonomiska
resurserna medger.

Årsredovisning 2017
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Attraktiv arbetsgivare
Mål
Attraktiv arbetsgivare

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Arbetet med chef- och ledarskapsutveckling följer den
Vi har ett utvecklat chefs- och ledarskap i kommunen. Ja
		
handlingsplan som är antagen för perioden 2016-2018.
Vi har en plan för den framtida personalförsörjningen. Delvis
		
		
		

Utveckling av kommunövergripande bemanningscenter för möjlighet till överblick av bemanningsbehov. Beslut fattat om heltidsplan med mål för ökad
andel heltidsarbetande inom kommunen.

Vi har minskad sjukfrånvaro i kommunen.
Ja
		

Sjukfrånvaron har minskat under 2017 från 6,97 %
2016 till 6,27 % 2017.

Vi tillhandahåller praktik- och lärlingsplatser till
Ja
unga och nyanlända.		

Praktik- och lärlingsplatser har tillhandahållits av
förvaltningarna.

En plan för en sysselsättningsmodell är framtagen.
Ja
Beslut fattat om ”Heltidsplanen med mål för ökad
		
andel heltidsarbetande” inom kommunen fram till 2021.
Vi erbjuder fler sommarjobb till unga.
Ja
		
		

Feriearbeten har erbjudits ungdomar. Socialförvaltningen
har under sommaren haft extra pass under dagtid där
ungdomar fått arbeta.

Arbetet med chef- och ledarskapsutvecklings följer
den handlingsplan som är antagen för perioden 20162018 för ändamålet. Grundkurs UL (utvecklande ledarskap) erbjuds nyanställda chefer, utbildning rehabiliteringsprocess, kollektivavtal, arbetsmiljö, chefsdag
med fokus ”Chef- och ledarskap i Rättviks kommun”
och två chefsfrukostar har genomförts under året.

Minskad sjukfrånvaro är ett mål från fullmäktige. Den
totala sjukfrånvaron i procent av arbetstid var 6,27 %
för 2017. Motsvarande siffra för 2016 var 6,97 %.

Utveckling av kommunövergripande bemanningscenter för möjlighet till överblick av bemanningsbehov,
enkel väg in för korttidsvikarier och möjlighet för
deltidsanställda att fylla upp sin tid. Beslut har fattats
om Heltidsplanen med mål för ökad andel heltidsarbetande inom kommunen fram till 2021. Dialog är inledd
med Region Dalarna om kompetensförsörjning till
länet och kommunerna. Samarbete har inletts tillsammans med dalakommunerna och Högskolan Dalarna
avseende ledarskapsutveckling. Dialog sker med
arbetsförmedlingen, främst avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Förvaltningarna har tillhandahållit praktik- och lärlingsplatser till unga och nyanlända. Feriearbeten har
erbjudits ungdomar som gått ut första året på gymnasiet. Grundskolan och förskolan har under året haft 35
studenter som läser till förskollärare och lärare årskurs
1-3 samt till årskurs 4-6. Socialförvaltningen har
ett pågående samarbete såväl med gymnasieskolan,
högskolan Dalarna som med vuxenutbildningen i att
skapa praktik- och lärlingsplatser.
Feriearbeten som kommunutvecklare har anordnats
och dessa ungdomar har jobbat med att ta fram förslag
för att förbättra dialogen mellan unga och politiker.
Socialförvaltningen har inom vård och omsorg haft
extra pass dagtid, under sommaren, där ungdomar fått
arbeta.

Personalstruktur

Personalekonomiskt bokslut

Rättviks kommuns personalekonomiska bokslut ger
en bild av organisationen och nuläget avseende vår
personal. Nulägesbilden är ett viktigt underlag för att
sätta upp riktning och mål för framtiden.

Anställningsform
I Rättviks kommun jobbar anställda under ett antal
olika kollektivavtal. De flesta omfattas av Allmänna
bestämmelser (AB). Andra avtal är avtalet för deltidsbrandmän (RiB) och bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA).
Den 31 december 2017 hade 1 013 personer tillsvidareanställning i Rättviks kommun. Det motsvarade
910 helårsarbetare (ÅA). Antalet visstidsanställda
(månadsavlönade) var 156 personer. Av de anställda
återfinns 44 % inom socialförvaltningen och 39 %
inom barn- och utbildningsförvaltningen.
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Anställningar per 31 december
Tillsvidareanställda
motsvarande årsarbetare
Visstidsanställda, månadsavlönade
motsvarande årsarbetare

2016

2017

1 017
906,4
162
130,3

1 013
910,0
156
123,6

Antal årsarbetare per förvaltning exklusive timavlönade per 31 december
2016

2017

398,8
485,5
38,5
113,9

406,2
457,2
34,1
136,0

1 036,7

1 033,5

Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Samhällsutvecklingsförvaltning
Stab- och serviceförvaltning
Hela kommunen

Åldersstruktur
Tabellen visar åldersfördelningen bland tillsvidareanställd personal. Medelåldern 2017 var 47,4 år.
Åldersstruktur

2016

2017

-29 år
30–39 år
40–49 år
50–59 år
60–99 år

73
184
288
326
146

74
175
275
339
150

Medelålder

47,2

47,4

Under 2018 är det totalt 150 av medarbetarna, dvs 15 %,
som uppnår 61 års ålder eller mer. Enligt gällande
regler har den anställde avgångsskyldighet vid 67 års
ålder. Samtidigt kan medarbetaren avgå med pension
tidigast från och med 61 års ålder. Det innebär att
tidpunkten för pensionsavgång är någonstans mellan
61 och 67 års ålder.

Ålderstruktur 61 år och mer
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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63

64

65
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Sysselsättningsgrad
I tabellen nedan visas den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga månadsavlönade, fördelat på
förvaltning och kön. Total genomsnittlig sysselsättningsgrad har ökat från 87,9 % år 2016 till 88,4 % 2017. Av
dessa är 55,2 % heltidsanställda och 44,8 % deltidsanställda. 34,4 % av de månadsavlönade har en sysselsättningsgrad om 70-99 %.
Sysselsättningsgrad per 2017-12-31
Samtliga månadsavlönade
Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Samhällsutvecklingsförvaltning
Stab- & serviceförvaltning

Kvinnor

Män

Totalt

87,5
92,2
84,0
88,9
87,4

92,2
94,7
88,4
85,3
99,1

88,4
92,8
84,7
87,3
89,4

Könsfördelning
Av de 1 013 tillsvidareanställda 2017 var 818 kvinnor (81 %) och 195 män (19 %).

Personalkostnader
Årslönesumma

Timlönekostnader

Årslönesumman för 2017 uppgick till cirka 398 mnkr
(347 mnkr). Detta avser total kontant utbetald bruttolön och inkluderar således inte arbetsgivaravgifter. För
2017 var den sammanlagda lönekostnaden inklusive
arbetsgivaravgiften ca 519 mnkr.

Kommunens kostnader för timlön uppgick 2017 till ca
26 mnkr. Den arbetsinsats timavlönad personal utfört
motsvarar 90,6 årsarbetare.

Timavlönad personal (årsarbetare)
2015

2016

2017

Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Samhällsutvecklingsförvaltning
Stab- & serviceförvaltning

20,7
47,2
1,8
5,8

26,3
46,7
2,2
6,3

26,0
56,0
2,3
6,3

Hela kommunen

75,5

81,5

90,6

Löneutveckling
Jämfört med 2016 har medellönen för tillsvidareanställda ökat med 673 kronor från 27 397 till 28 070
kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,5 %.

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

Medellön 2017
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Kvinnor

Män

Totalt

Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Samhällsutvecklingsförvaltning
Stab- & serviceförvaltning

30 544
25 940
29 286
26 043

31 715
24 586
34 108
35 070

30 824
25 732
31 388
27 577

Hela kommunen

27 668

29 707

28 070
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Sjuklönekostnad
Enligt lagen om sjuklön, SjLL, betalar arbetsgivaren sjuklön motsvarande 80 % av lönen för dag 2-14 i sjukperioden. Från dag 15 får den anställde sjuklön enligt kollektivavtal. Den totala kostnaden för sjuklön 2017
uppgick till 7,1 mnkr vilket motsvarar ca 1,8 % av årslönesumman.

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
Tabellen nedan visar den totala sjukfrånvaron, åldersindelat i procent av arbetstid.
Åldersindelat
Kvinnor

Män

Totalt

0–29
30–49
50–65
66–99

6,2
7,5
6,6
2,8

2,7
3,6
5,8
1,5

5,2
6,7
6,4
2,5

Hela kommunen

6,8

4,3

6,28

Kvinnor

Män

Totalt

Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Samhällsutvecklingsförvaltning
Stab- & serviceförvaltning

6,5
8,3
5,1
6,5

2,6
8,1
5,1
2,6

5,5
8,3
5,1
5,7

Hela kommunen

6,8

4,3

6,3

Förvaltningsfördelat

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

Sjukfrånvaro > 59 dagar, andel av total sjukfrånvaro
Kvinnor

Män

Totalt

Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Samhällsutvecklingsförvaltning
Stab- & serviceförvaltning

57,7
43,3
68,9
31,9

46,0
60,7
82,5
0

56,3
46,1
74,6
47,1

Hela kommunen

49,0

54,0

49,8

Sjukfrånvaro över tid

Sjukfrånvaro över tid

Diagrammet nedan visar hur sjukfrånvaron har sett ut
sedan 2012 samt hur stor andel av sjukfrånvaron som
är sjukperioder på mer är 59 dagar.

60

%

50

53,7
49,8

53,2

52,6

49,8

42,3

40
30
20

Sjukfrånvaro %
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer %
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Investeringsredovisning
För 2017 beslutade kommunfullmäktige om en investeringsbudget på 15,5 mnkr. Av den totala budgeten
var 7 mnkr avsatta för inventarier, 6 mnkr för investering i infrastruktur, 2 mnkr för mark och anläggningar
samt 0,5 mnkr för investering i byggnader.

Totalt har investeringar genomförts till en nettoutgift
om totalt 13,1 mnkr under 2017. Det är nästan i paritet
med 2016 då det investerades för 13,2 mnkr.
I tabellen nedan visas årets investeringar och budgetavvikelser fördelade per förvaltning.

Investeringsredovisning 2017 (tkr)
Utgifter
Inkomster
Investeringar
			
netto

Budgetavvikelse
netto

FÖRVALTNING
Finansutskottet				
Socialförvaltningen
185		 185
Barn- och utbildningsförvaltningen
1 926		
1 926
Stab- & serviceförvaltningen
2 426		
2 426
Samhällsutvecklingsförvaltningen
8 595		
8 595

200
615
274
1 074
205

Totalt

2 368

13 132		

Finansutskottet har 0,2 mnkr till förfogande i investeringsbudgeten. Inga medel har använts.
Socialförvaltningen har 0,8 mnkr budgeterat för
investeringar. Totalt har det, under 2017, investerats
för 0,2 mkr. I samband med förvaltningsledningens
byte av lokal, från Golfvägen 1 till Skolgatan 9 har
kompletterande inköp av möbler gjorts för 40 tkr.
Även Buketten har flyttat till nya lokaler och en ljudanläggning med hörselslinga har köpts in för 40 tkr.
Vid äldreboendet Prästskogen har rum och badrum
renoverats för 0,1 mnkr.
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2,2 mnkr
budgeterat för investeringar, Totalt har förvaltningen
investerat för 1,9 mnkr. Investeringar för 0,5 mnkr har
gjorts i ny slöjdsal Furudalsskolan. Gymnasieskolan
har investerat 0,5 mnkr i Djurhuset, 0,3 mnkr i två
begagnade skåpbilar, två stycken ATV för 0,2 mnkr,
samt lantbruksmaskiner och utrustning till grävmaskin
för 0,2 mnkr.
Stab- & serviceförvaltningen har en total budget på
3,5 mnkr. Totala investeringar uppgår till 2,2 mnkr.
Räddningstjänsten har en budget på 1,0 mnkr för
investering i en dykbil. Inköpet har inte kommit till
stånd under året utan återkommer i 2018 årsbudget.
Kanslienheten har en budget på 0,2 mnkr och 0,1 mnkr
har använts till ny dokumenthanteringsplan och 0,1 mnkr
för projektet utvecklad webb.
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13 132

Personalenheten har en budget på 0,1 mnkr och cirka
hälften har upparbetats för investering i lönesystemet
Heroma.
It-enheten har 2,2 mnkr avsatt i budgeten för investeringar. Under året har i princip hela budgeten förbrukats med följande fördelning: IT-struktur 1,0 mnkr,
IT-säkerhet 0,5 mnkr, omställning ”molnet” 0,3 mnkr
och utveckling, e-tjänster 0,4 mnkr.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har en total budget
på 8,8 mnkr uppdelad på infrastruktur 6,0 mnkr, mark
och anläggningar 2,0 mnkr, byggnader 0,5 mnkr samt
inventarier 0,3 mnkr. Under året har förvaltningen
investerat för totalt 8,6 mnkr, motsvarande 98 % av
budgeterade medel.
Bland de större kommungemensamma projekten kan
följande kommenteras. Nästan 3,8 mnkr har investerats i vägbelysning då kvicksilverlampor fasas ut och
ersätts med LED i bland annat Vikarbyn, Röjeråsen,
Gulleråsen, Lenåsen och Västgärde.
Cirka 2,7 mnkr har investerats i nya ytbeläggningar
på kommunens vägar med prioritet på Backavägen
och Vasagatan, vilka har färdigställts. Ny gång- och
cykelväg har anlagts på banvallen mellan Backavägen
och Kalkbruket.
1,7 mnkr har investerats i ny LED-belysning på
”elljusfemman” vid Jarl.
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Arbetet med att skapa en bättre miljö både för besökare
och för personal på kulturhuset har fortsatt med investeringar på 0,2 mnkr i bland annat en ny lånedisk.

Investeringsmedlen för pendlarparkeringar i Söderås
och Vikarbyn upparbetades inte på grund av att en
överenskommelse med Trafikverket och Dalatrafik
inte kunnat komma till stånd.

Patrik Fredriksson, brandmästare vid Rättviks Räddningstjänst. Foto: Rättviks bildarkiv
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Driftsredovisning
Driftredovisning 2017 (tkr)
NÄMND/
FÖRVALTNING		

Socialförvaltningen

INTÄKTER

KOSTNADER

NETTOKOSTNAD

Budget Redovisat Avvikelse

Budget Redovisat Avvikelse

Budget Redovisat Avvikelse

105 916

113 406

7 490

385 066

397 742

-12 676

-279 150

-284 336

-5 186

Barn- och utbildningsförvaltningen
86 923

92 868

5 945

318 123

330 036

-11 913

-231 200

-237 168

-5 968

Stab & serviceförvaltningen

57 247

72 326

15 079

96 347

113 998

-17 651

-39 100

-41 672

-2 572

6 173

6 189

16

83 423

83 287

136

-77 250

-77 098

152

Kommunstyrelsen

0

1 617

1 617

9 200

9 962

-762

-9 200

-8 345

855

Miljö- och
byggnadsnämnden

0

0

0

250

195

55

-250

-195

55

Valnämnden

0

0

0

0

30

-30

0

-30

-30

Revisorer

0

0

0

710

713

-3

-710

-713

-3

500

1 053

553

1 500

2 696

-1 196

-1 000

-1 643

-643

0

0

0

1 440

1 298

142

-1 440

-1 298

142

SUMMA

256 759

287 459

30 700

896 059

939 957

-43 898

-639 300

-652 498

-13 198

Finansförvaltningen

660 400

666 796

6 396

9 400

9 682

-282

651 000

657 114

6 114

TOTAL SUMMA

917 159

954 255

37 096

905 459

949 639

-44 180

11 700

4 616

-7 084

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Överförmyndare
Kommunfullmäktige
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Verksamhetsberättelser
förvaltningar och bolag
Socialförvaltningen
Förvaltningen är kommunens största och ansvarar för
vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga
insatser utifrån Socialtjänstlagen samt LSS. Vidare
ansvarar vi för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder
som åligger kommunen. Från december 2015 ansvarar
förvaltningen även för mottagande och bosättning
av nyanlända. Huvuddelen av verksamheten bedrivs
och bemannas dygnet runt - året om. En övergripande
omorganisation har genomförts, vilket resulterade i tre
verksamhetsben:
• Utveckling och stöd. Består av: bistånd, individoch familjeomsorg, integration, arbetsmarknadsenheten samt daglig verksamhet enligt LSS.
• Stöd och omsorg. Består av: ordinärt boende samt
övriga insatser via LSS.
• Vård och omsorg. Består av: särskilt boende samt
hälso- och sjukvård.

Vad hände 2017?
Utveckling och stöd
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I juni upphörde avtalet om gemensam öppenvård
missbruk och från juli bedriver enheten öppenvård
i egen regi. Mycket tid har lagts på att planera för
denna verksamhet med framförallt ändamålsenliga
lokaler och tjänstetillsättningar.
Inom myndighetsutövningen har arbetsbelastningen
varit fortsatt hög dels beroende på nya målgrupper
men även på grund av svårrekryterade vakanta
tjänster. Rekrytering till bland annat familjerätten har
inte lyckats utan har under året bedrivits med stöd
av konsult, vilket tyvärr inneburit att stödsamtal och
adoptionsutredningar inte kunnat utföras inom den tid
eller i den omfattning som målsättningen var. Fokus
har förutom att hantera anmälningar och ansökningar
varit på att säkerställa att arbetsgruppen har en trygg
och säker arbetsmiljö.
Tillsyn har gjorts under året av IVO (Inspektionen för
vård och omsorg) inom flera verksamheter. Vad gäller
HVB avslutades inspektionen utan ställda krav, vad
gäller övrig IFO-verksamhet så har det inte återkopplats ännu.

Enheten för bistånd/LSS-handläggning har fattat
1 637 biståndsbeslut under 2017, en ökning med
94 beslut från föregående år. Arbetet med att införa
evidensbaserad handläggning enligt IBIC (individens
behov i centrum) har påbörjats. Utbildning under året
har bland annat genomförts gällande ”Barns delaktighet”. Förändringar i rättspraxis ställer ökade krav och
utrymme på handläggningen såväl i myndighetsutövningen som i rättsprocesser.

Enheten för arbete och sysselsättning har under året
haft färre vuxna anvisade från Arbetsförmedlingen än
tidigare. Behovet av språkpraktik för nyanlända har
dock ökat. Andelen ungdomar som behövde stöd för att
komma tillbaka till studier eller arbete ökade under
året. Inom daglig verksamhet verkställdes sju nya beslut.
I målgruppen finns flera personer med omfattande
behov, bland annat av personella resurser. Stort arbete
har lagts ned på att finna ändamålsenliga lokaler.

Enheten för individ- och familjeomsorg (IFO) har
under 2017 delats upp i två enheter. En enhet med ansvar för myndighetsutövning och en enhet med ansvar
för integration samt öppenvård. 2017 har varit ett
händelserikt år och förutsättningarna har förändrats på
många plan. Migrationsverket sade upp avtal gällande
ensamkommande barn i mars och ersättningsnivåerna
från Migrationsverket förändrades kraftigt från 1:a juli
vilket innebar ett omfattande omställningskrav för hela
enheten. Under året har det både startas upp och stängts
ned ett HVB, (hem för vård och boende). Det HVB
som finns kvar har haft ett stort sparkrav för att nå
budgetbalans. Handläggarna har under 2017 i stort sett
återgått till samma personalstyrka som 2015, innan
den stora ökningen av ensamkommande barn. Vidare
åtgärder var att en enhetschefstjänst hölls vaknat
under en femmånadersperiod samt att tjänsten som
integrationssamordnare var vakant från oktober.

Stöd och omsorg
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Enheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning har under året akut startat upp en ny verksamhet i form av ett korttidsboende (LSS 9§6), en
insats som tidigare verkställdes via externt köp. Det har
under året varit ett intensivt arbete med att utveckla
verksamheten. Under hösten har verksamheten kunnat
flytta till egna lokaler. Fortsatt utveckling av välfärdsteknik inom enheten för att uppnå delaktighet i
samhällslivet och inflytande över den egna vardagen.
Brukarundersökning har genomförts under hösten,
vilken gav ett betydligt bättre resultat än motsvarande
undersökning 2016.
Ordinärt boende Boendestöd har flyttat till samma
lokaler som övrig ordinarie ”hemtjänst”. Nattpatrullen
har under året fått flera insatser att verkställa vilket har
resulterat i att en extra bil satts in under delar av natten.
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Demensteamet har nu kunder inom hela kommunens
upptagningsområde och troligtvis innebär det att
kommuninnevånare kan fortsätta att bo kvar i sitt eget
hem längre tid.
Dagverksamheten ”MittiMilla” har i dagsläget gruppverksamhet med fokus på rehabiliterande insatser och
social stimulans i form av till exempel promenader,
gymnastik men även minnesträning.
Hemtjänsten har sedan införandet av valfrihet i hemtjänsten (LOV) 2012 varit konkurrensutsatt. Stort
fokus läggs på att höja kvalitet och att arbeta flexibelt.
Hemtjänstens dag firades med en hyllning till personalen på kommunens webbsida. Personalen har under
året anordnat flera roliga dagar för våra kunder och
deras anhöriga med bland annat dans med dj, hårvård
och massage. Antalet hemtjänsttimmar har totalt ökat
under året. Införande av LifeCare mobil har påbörjats.

Vård och omsorg
Särskilt boende (SÄBO) har under året förstärkts
med fler enhetschefer. Det har arbetats med ökad
kvalitet nattetid utifrån den av kommunen antagna
rekommendation som SKL tagit fram. Fokus har även
varit på implementera arbetssätt utifrån strukturschema.
Fortsatt planering för att införa ny måltidsordning på
samtliga särskilda boenden har pågått och i samband
med detta har även måltidens dag uppmärksammats
med lite festligheter och önskekost. Mycket olika
aktiviteter för de boende och deras anhöriga har utförts,
några exempel: vernissage, midsommarfest, allsång,
tävlingar, foodtrack med 50-talstema. På dagverksamhet och terapi arbetas det mot ett rehabiliterande
synsätt med fokus på rörelse och gymnastik. Gratis wi-fi
finns nu på alla boenden och det har utsetts teknikcoacher som ska stödja i det fortsatta arbetet med
delaktighet och aktiviteter inom välfärdstekniken. Det
har även satsats på att ordna stimulerande utemiljöer.
Hälso- och sjukvårdsenheten har satsat på kompetensutveckling inom hela enheten. Dels för att stärka upp
och möta de komplexa behov som enheten ansvarar
för men även för att säkra kvalitet och rekrytering.
Rekrytering av legitimerad personal har fortsatt
varit en utmaning under året samtidigt som enheten
behöver verkställa avancerad sjukvård i ordinärt
såväl som särskilt boende. Under året har de utbildningsansvariga sjuksköterskorna arbetat fram ett
utbildningsprogram för vårdpersonal, vilket ska följa
ett förutbestämt årshjul – en lärande organisation.
Demenssjuksköterskan arbetar såväl mot anhöriga och
personal som mot allmänheten. Hon har under året
haft interna utbildningar samt anhörigutbildningar.

Anhörigstöd
Träffpunkten Buketten ”nyöppnade” sin verksamhet
i nya lokaler i januari. Tillgängligheten i lokalen har
lockat till sig 3 000 besökare under året. Arbetet med
att nå ut till fler målgrupper av anhöriga har gett resultat, flera utbildningar har genomförts och nya grupper
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har startats upp under året. Fortsatt förstärkning med
50 % har finansierats via PRIO-satsningen på psykiatri
och det har genomförts utbildningar riktade till bland
annat hemtjänstpersonal. Samarbete med Vuxenskolan,
diakonin, ABF och Bilda har resulterat i flera utbildningar och föreläsningar. Funktionen som syn- och
hörselinstruktör har under året haft många uppdrag,
såväl information som utbildning. Det är fortsatt många
frivilliga som ställer upp via väntjänsten och de har
uppmärksammats med bland annat jullunch. Buketten
ser att behovet av social gemenskap ständigt växer,
dels med att få träffa andra anhöriga som befinner sig
i liknande situation för att få information, kontakt, tips,
råd samt att få dela erfarenheter. Även för de ensamma
växer behovet att få bryta ensamhet och isolering.

Räckte pengarna?
Socialförvaltningen redovisar 2017 intäkter om 113,4
mnkr och kostnader uppgående till 397,7 mnkr.
Jämfört med 2016 innebär detta minskade intäkter
om 34,2 mnkr (-23,2 %) och lägre kostnader om 22,7
mnkr (-5,4 %). Minskningen beror huvudsakligen på
färre ensamkommande barn men även på att bemanningsenheten överförts till personalenheten.
Förvaltningens nettokostnader uppgick 2017 till 284,3
mnkr. Jämfört med 2016 har nettokostnaden ökat med
knappt 11,5 mnkr, Detta motsvarar en procentuell
ökning om 4,2 %. I förhållande till budget redovisas
en negativ avvikelse om 5,2 mnkr eller -1,9 %.

Utveckling och stöd
Blocket Utveckling och stöd innehåller IFO (individoch familjeomsorg), integration, arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet enligt LSS samt biståndsenheten.
Verksamheterna redovisar ett totalt budgetunderskott
om -3,5 mnkr vilket huvudsakligen beror på integrationsverksamheten -2,0 mnkr, missbruksvård vuxna
- 1,1 mnkr och insatser för barn-och unga -2,4 mnkr.
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett budgetöverskott om 1,1 respektive 0,8 mnkr.

Vård och omsorg
Blocket Vård och omsorg innehåller huvudsakligen
SÄBO (särskilt boende) inklusive korttidsboende och
dagverksamhet, samt hälso- och sjukvård. Totalt redovisar verksamheten inom blocket ett budgetunderskott
om -0,1 mnkr. Personalkostnaderna visar ett underskott på -2,1 mnkr, övriga kostnader ett överskott på
0,5 mnkr och intäkterna ett överskott på 1,5 mnkr.

Stöd och omsorg
Blocket Stöd och omsorg innehåller huvudsakligen
Insatser inom ordinärt boende (hemtjänst/boendestöd)
samt övrig verksamhet enligt LSS.
Hemtjänstverksamheten redovisar en volymökning
på 3 700 utförda timmar, från ca 77 400 timmar till
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81 100 timmar (4,7 %). Utförda timmar i egen regi
har ökat med drygt 3 600 timmar, 5,4 %, medan de
externt utförda timmarna ökat med ca 100 timmar.
Totalt visar hemtjänstverksamheten ett budgetunderskott om -1,7 mnkr. Delegerade insatser från hemsjukvården redovisar ett underskott på -0,4 mnkr, nattpatrullen -0,2 mnkr och trygghetslarmen -0,2 mnkr.
Totalt redovisar LSS-verksamheten ett budgetunderskott om 2,1 mnkr, främst för gruppbostäder med -1,6
mnkr och för externt köpt boende med -0,6 mnkr.
Underskottet påvisar ett högre omvårdnadsbehov hos
målgruppen och en strukturell förändring, Flera av de
boende har gått i pension och behöver personal dagtid
inom gruppbostäderna. Övriga verksamheter inom
blocket redovisar ett budgetöverskott om 1,5 mnkr.
2016 kostnadsfördes en faktura från landstingen på
2,1 mnkr som var tvistig. I början av 2017 utreddes
tvisten, resultatet blev att kommunen inte skulle betala
något. När skulden bokades bort uppstod en intäkt på
2,1 mnkr, vilken inte var budgeterad. Övrigt externt köpt
boende redovisar ett budgetunderskott om -0,6 mnkr.

Övergripande:
Integrationsverksamheten är fördelad på flera block
och det samlade budgetunderskott för integrationsverksamheten uppgår till -1,5 mnkr (2016: +1,3 mnkr).

Personalkostnader
Personalkostnaden uppgår 2017 till 245,7 mnkr. Efter
en justering för bemanningsenhetens personal betyder
detta en ökning i förhållande till 2016 om 8,6 mnkr
(3,6 %). För största delen av ökningen står avtalsenliga löneökningar, som inklusive PO, uppskattas till 6,1
mnkr (2,59 %). Förutom detta ökade kostnaderna för
timlöner med +4,4 mnkr, över- och fyllnadstid +0,5 mkr.
Lägre kostnader visar beredskapslöner -0,9 samt
arvoden och omkostnadsersättning till uppdragstagare
-1,5 mnkr.

möjlighet för människor att återhämta sig efter vård
på sjukhus. Den nya lagen ställer ökade krav på snabb
bedömning och handläggning av bistånd. Under de
senaste åren har ”Trygg hemgång” etablerat sig som
ett framgångsrikt arbetssätt för att ge stöd till de personer som kommit hem från sjukhus. Arbetssättet har
prövats i över 100 kommuner och SKL har till stöd
tagit fram underlag i form av en skrift. Förvaltningen
kommer att arbeta vidare i processen med konceptet
”Trygg hemgång” som grund.
Fortsatt omställning i förvaltningen vad gäller integration pågår. Underlag saknas för att fortsätta driva
HVB för ensamkommande barn vilket innebär att
Närheten läggs ned under våren. Stödboendet kommer
även att utökas till att omfatta barn/unga med vårdnadshavare. Vi ser dock att kvotmottagandet fortsätter
med en ökning under 2018 vilket kräver ett mer
omfattande mottagningsarbete.
Komplexiteten i samhället ökar och därmed människors behov av insatser. Utveckling inom välfärdsteknik/e-tjänster behöver trappas upp för att kunna
skapa delaktighet, självständighet och effektivitet
inom samtliga verksamheter.
Huvudfokus måste vara att jobba förebyggande, tidiga
insatser ger bäst resultat. Våld i nära relationer har
ökat och/eller uppmärksammats på ett helt annat sätt,
vi ser att fler föräldrar behöver stöd i sitt föräldraskap,
fler barn riskerar utanförskap. Behovet av öppna insatser har ökat och från 2018 så ingår även spelberoende
i kommunens ansvar.

Totalt har 796 600 timmar redovisats 2017 vilket i förhållande till 2016 innebär en ökning om ca 8 200 tim
eller ca 1,0 %. Ökningen uppskattas motsvara drygt
4,5 heltidsanställningar.

Vart är vi på väg?
Förvaltningen fortsätter sitt arbete mot en bättre
arbetsmiljö på alla plan, våra medarbetare ska trivas
och utvecklas på sina respektive arbetsplatser. För
att kunna tillsätta vakanta tjänster och säkerställa att
personal trivs och stannar kvar krävs ett aktivt arbete
där alla medarbetare görs delaktiga. Vi stärker upp i
vår strävan till utveckling med att rekrytera en ny roll
i förvaltningen, en utvecklingsledare.
Januari 2018 kom en ny lagstiftning som ställer ökade
krav på samverkan vid utskrivning från sjukhus (SUS).
Planering för utskrivning ska börja vid inskrivningen
och primärvården får en ny roll som dirigent för
processen. Vi behöver kunna erbjuda trygghet och
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Verksamhetsmått/Nyckeltal
2016

2017

255
31
80 620
10 562
131
16
45

248
34
86 590
10 742
131
16
45

Omsorg om funktionsnedsatta
Antal boende (platser) LSS
Antal externa platser SoL

43
2

40
2

Antal personer med beviljad daglig verksamhet
Antal personer med beviljad insats pers. ass. (Ej LASS ersättning)
Antal personer med boendestöd, socialpsykiatrin
Antal boendestöd

66
3
20
54

58
0
561)

Äldreomsorg
Hemtjänst antal brukare
varav extern utförare
Hemtjänst antal utförda timmar
varav extern utförare
Särskilt boende, antal platser
Särskilt boende, antal korttidsplatser
Särskilt boende, antal demensplatser
Uppgifter från ”Mobipen” inklusive distribution av matlådor.

1) Fr o m 2017 har boendestödet omorganiserats till en enhet varför ingen skillnad görs mellan ”socialpsykiatri” och ”annat boendestöd”.

Individ- och familjeomsorg
Försörjningsstöd, tkr
6 482
6 012
Antal personer/vårddygn, barn och ungdom		
HVB-hem (inkl. ensamkommande barn)
48 / 11 874
44 / 6 833
Familjehem
89 / 18 663
57 / 10 604
Antal placeringar missbruk
15 / 1 595
13 / 2 004
Antal öppnade utredningar
653
539
varav barn- och ungdomsutredningar
134
132

Driftsredovisning - nettokostnad (tkr)
20161)

2017		

Bokslut

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

Förvaltningsövergripande

11 789

13 221

14 616

1 395

Utveckling och stöd

45 440

46 362

42 900

-3 462

Vård och omsorg

116 911

123 009

122 911

-98

Stöd och omsorg

98 712

101 744

98 723

-3 021

272 852

284 336

279 150

-5 186

SUMMA
1) Omräknat till ny organisation.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Utbildning tillhör de prioriterande verksamheterna i
Rättviks kommun. Målsättningen är att skolorna ska
utvecklas och att skolorna i byarna ska finnas kvar. I
Rättviks kommun finns det inte några friskolor.

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

Under 2017 har i Rättvik 338 barn varit inskrivna i
förskolan, 17 barn hos dagbarnvårdare.

Räckte pengarna?

Grundskolan har haft 1 103 elever i årskurs F-9 och
382 elever har gått på fritidshem. På gymnasiet har
445 elever gått.

Vad hände 2017?
Det har skett förändringar på förskolechefsposterna
under året. Alla tre områden har fått nya chefer.
Alla förskolor har under året ingått i ”Bemanningsenheten” vid rekryteringen av vikarier.
Förskolorna och fritidshemmen har börjat använda
PUFF, ett planeringsverktyg för förskola och fritidshem. Verktyget hanterar planering och uppföljning av
närvaro samt kommunikation med vårdnadshavare.
I januari genomfördes en omorganisation av rektorsområdena inom grundskolan. De nya områdena är
Furudal/Boda/Ingels (FBI), Sätra,Söderås/Vikarbyn
(SSV) samt Rättviksskolan/Nyhedsskolan.

Förvaltningens kostnad för personal 2017 uppgick
till 207,7 mnkr (190,6 mnkr) vilket är 2,2 mnkr mer
än budget, eller -1,1 %. Personalkostnaderna har ökat
bland annat på grund av fler elever inom verksamheten IM-YRK och ökade kostnader inom migration.
De ökade kostnaderna täcks delvis av statsbidrag.
Intäkterna uppgår till 92,9 mnkr (87,4 mnkr). Ökningen består delvis av statsbidrag, bland annat för
migration men också högre interkommunala intäkter.
Förskola och pedagogisk omsorg redovisar ett underskott på -0,2 mnkr. Inom grund- och särskolans verksamheter har nettokostnaden ökat mellan åren med 6,0
mnkr på grund av ökade kostnader för migration.
Musikskolans nettokostnad är 0,3 mnkr lägre än
budgeterat.

Det har beslutats om en rekryteringssatsning för de
små skolorna, för att öka vuxentätheten med lärare
och lärarassistenter, bland annat för att stärka kompetensförsörjningen.

Gymnasieskolan redovisar ett underskott -1,5 mnkr.
Kostnaden för personal uppgick till 58,6 mnkr vilket
är ca 1,4 mnkr högre än budget och 4,0 mnkr högre
jämfört med 2016.

Under 2017 så firade vi 60-årsjubileum för Rättviks
Musikskola. Det kulminerade i fem skolföreställningar och två kvällsföreställningar för allmänheten i
mitten av maj.

Gymnasieskolans netto av interkommunala intäkter
och kostnader uppgår till 26,3 mnkr, vilket är -0,7 mnkr
lägre än budget.

Våra partnerförskolor och skolor i centrala Rättvik har
35 studenter som läser till förskollärare och lärare i åk
1-3 samt åk 4-6.
Gymnasiet avslutade Matematiklyftet i juni. Nu har
all personal som undervisar i matematik genomfört
Matematiklyftet med start läsåret 2013/2014. Även
förskolan genomförde Matematiklyftet utan statsbidrag, samt projektet ”Alla kan räkna” under ledning
av Elevhälsan.
På gymnasiet har ”Det systematiska kvalitetsarbetet”
utvecklats. Skolinspektionen godkände i augusti den
rapport som skolan skickade in gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Alla lärare på gymnasiet deltar i
läslyftet.
Verksamheterna inom förskola och fritidshem har under
året tagit emot gymnasieelever från lärlingsutbildningen
med inriktning Barn och fritid på Stiernhööksgymnasiet.
Elever med särskilda behov har ökat under året. Det ger
ett ökat behov av lärare/resurser för att hjälpa dessa elever.
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Barn- och utbildningsförvaltningens nettokostnad
uppgick till 237,2 mnkr för 2017 och redovisar därmed ett underskott på -6,0 mnkr motsvarande -2,6 %.
Nettokostnaden ökade från 2016 med 10,1 mnkr.
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Vuxenutbildningens nettokostnad 2017 uppgick till
0,8 mnkr och redovisar ett överskott mot budget på
1,6 mnkr.

Vart är vi på väg?
Vi står inför ett tufft budgetår då budgeten är anpassad.
Vilket gör det till den största utmaningen det här läsåret.
Det finns en stor efterfrågan på ökad digitalisering,
både i form av kompetensutveckling och teknik. Under
året kommer mycket annan kompetensutveckling att
behövas; Office 365, programmering, Unikum mm.
Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete fördjupas och
förankras så att alla nivåer är med i utvärderingar och
framtagande av utvecklingsområden. Ett systematiskt
kvalitetsarbete ska genomsyra alla verksamhetsområden.
Att säkerställa att arbetet med extra anpassningar och
särskilt stöd fungerar fullt ut på alla enheter. Stöd till
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
är en viktig utvecklingsfråga framförallt bland de
yngre åldrarna.
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En viktig fråga att ta på allvar är att säkra behörigheten
hos lärarna på våra skolor.

för att kunna upprätthålla och utveckla den höga kvalité
vi har på våra verksamheter.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för oss

Finns ett stort behov av översyn av Nyhedsskolan.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2016

2017

Nettokostnad/elev (kr) exkl. ledning och administration
		
Förskola
115 450
115 613
Pedagogisk omsorg
87 300
62 425
Fritidshem
27 500
26 857
Grundskola, inkl förskoleklass
75 438
82 676
Särskola
343 200
599 269
Gymnasieskola inklusive naturbruksprogrammet
159 815
183 152

Driftsredovisning - nettokostnad (tkr)
2016

2017		

Bokslut

Bokslut

Budget

Förvaltningsledning

20 948

23 652

20 910

-2 742

Förskolan

43 131

43 717

43 501

-216

106 747

112 963

110 511

-2 452

3 659

4 044

4 077
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76 129

78 314

76 836

-1 478

-25 285

-26 324

-27 000

-676

1 706

802

2 365

1 563

227 035

237 168

231 200

-5 968

Grundskolan inklusive särskola
Musikskolan
Gymnasieskolan
Gymnasieskolan IKE
Vuxenutbildning
SUMMA
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Stab & Serviceförvaltningen
Vad hände 2017?
Kanslienheten
Kanslienheten ansvarar för den centrala sammanträdesadministrationen, informationsverksamheten, utredningar,
statistik och prognosverksamhet, kommunaljuridisk
rådgivning samt administrativ service till borgerliga
vigselförrättare, centralarkiv, folkhälsa och valnämnden.
Kanslienheten har under året samverkat med förvaltningarna i administrationen av utskotten under
kommunstyrelsen. Kanslienheten har medverkat vid
yttrandet över förslaget om en länsregion. Tagit fram
förslag till ny struktur för våra styrdokument.
Kommunfullmäktiges sammanträden under året har
sänts via egen webb med möjlighet att lyssna i efterhand. Arbetet med att implementera det nya informations- och dokumenthanteringssystemet har fortsatt
under 2017. Enheten har medverkat med kommuntält
under Rättviks vår och höstmarknad.
Folkhälsofunktionens övergripande uppdrag är att nå
ut brett med kunskap och insikt för en fortsatt positiv
hälsoutveckling. Arbetet inom de olika verksamhetsområdena har genomförts och utvecklats enligt plan
under 2017.
Det finns en överenskommelse med polisen avseende
ett gemensamt brottsförebyggande arbete under tiden
2016-2018. Fokusområdena är: Trafik, Integration,
Drogförebyggande arbete, Våld i nära relation och
kränkande behandling på nätet samt Stora evenemang.
Arbetet bedrivs i BRÅ, det lokala brottsförebyggande
rådet. Under sommaren och början av hösten 2017 har
arbetet med ”Störande av allmän ordning – buskörning och musik med mycket hög volym i bilarna” prioriterats. Blåljusens dag genomfördes vårmarknadens
lördag på polisstationen. Öppet Hus hos polisen har
genomförts och övriga medverkande var ambulansen
Rättvik/Leksand, räddningstjänsten och drogförebyggare samt Varannan Vatten.
Antalet ärenden i diariet var vid årsskiftet 992 stycken.
Under året har 70 sammanträden hållits vilket resulterat i beslut i 912 paragrafer. Kommunfullmäktige/
kommunstyrelsen har behandlat 27 medborgarförslag
och tolv motioner.

Personalenheten
Utveckling av kommunövergripande bemanningscenter
- bemanningsenheten.
Bemanningsenheten startade sin verksamhet den 1
januari 2017 och har under året successivt tagit över
korttidsbemanning för flera verksamhetsområden,
utöver de områden inom socialförvaltningen som man
sedan tidigare bemannar, även som all förskoleverksamhet samt kostenheten.
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Ett nytt bokningssystem för timvikarier har upphandlats och införts som innebär att manuell registrering
av arbetad tid i lönesystemet eliminerats, det sker
numera digitalt genom överföring från bokningssystemet till lönesystemet.
Heltidsplan framarbetad och antagen
En handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande
inom Kommunals avtalsområde har arbetats fram i
samråd med Kommunal.
Befattningsvärdering.
Arbetet med att göra en ny befattningsvärdering för
alla befattningar inom kommunen har påbörjats och
kommer att slutföras under 2018. Befattningsvärderingen kommer att ligga till grund för en lönekartläggning och för den långsiktiga lönepolitiken.
Administrativt verktyg rekrytering
Ett webbaserat administrativt verktyg för rekryteringsprocesser har upphandlats. Implementering av
verktyget kommer att ske under 2018.
Kompetensförsörjning
Kommunövergripande dialog genomfördes tillsammans med Region Dalarna. Långsiktigt samarbete
med Högskolan Dalarna inleddes för ledarutveckling
inom dalakommunerna.

Ekonomienheten
Att vara ekonomistöd åt kommunens politiker och
förvaltningar är huvuduppgifterna för ekonomienheten.
Förutom boksluts- och budgetarbete är de löpande
uppföljningarna under året tyngdpunkterna i enhetens
arbete. Enheten ansvarar även för kommunens kassafunktion, kravverksamhet och inköpssamordning.
Under våren uppdaterades ekonomisystemet och systemet förändrades till att bli webbaserat. Under våren
påbörjades även arbetet med ett nytt tekniskt stöd för
prognosarbetet och en första version installerades före
sommaren. Under hösten testade de centrala ekonomerna prognosmodulen och förändringar gjordes.
Prognosmodulen påverkade även höstens arbete med
budgeten för 2018, vilken delvis behövde göras på ett
nytt sätt (periodiseras). I den pressade ekonomiska
situation som kommunen befinner sig är det ett prioriterat område se över kommunens verktyg för uppföljning och analys.
Planeringen kring skatteväxlingen med landstinget
avseende delar av kollektivtrafiken har inneburit extra
arbete under hela året och en osäkerhet i budgetprocessen inför kommande år, både vad gäller om det
skulle kunna bli ett beslut och omkring kostnaderna.
Kommunens inköpsfunktion representerar kommunen
i Upphandlingsdialog Dalarna (UDD). Ett material
gällande direktupphandling har utarbetats, vilket är
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tänkt att fungera som vägledning för upphandlande
myndigheter i Dalarna.
Kommunens deltagande i projektet Kommunernas
Kvalité I Korthet (KKIK) har fortsatt även under
2017. Projektet handhas av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Syftet med projektet är att kommuner ska lära av varandra och ta till sig goda exempel.
Under året har det skett vissa personalförändringar på
enheten i samband med att enheten utökats med en
ytterligare ekonom.

IT-enheten
För IT-enheten har 2017 varit ett händelserikt och
totalt sett mycket lyckat år men med ett negativt
ekonomiskt resultat. Nedan presenteras en del av årets
arbete som sammanfattningsvis kan beskrivas som
att Rättviks kommun nu kommit på banan i digitaliseringsarbetet och ligger nu väl i fas med samhällets
utveckling, vilket inte varit fallet tidigare.
Vi har kopplat ihop vårt lönesystem Heroma med mejlen.
Tyvärr var detta långt mycket mer komplicerat än vi
från början kunde ana. En stor anledning är att Heroma
inte riktigt var så strukturerat som det tills synes såg
ut. Nu fungerar det dock bra även om det finns arbete
kvar att fila på. Denna koppling ligger som grund till
alla andra system och är således oerhört viktig.
Wifi-utbyggnaden får nu betecknas som klar. Det är
god täckning på alla kommunala arbetsplatser. En effekt
av denna utbyggnad är att även våra brukare på våra
boende nu har tillgång till vårt trådlösa nät. Arbetet
mellan Socialförvaltningen och IT-enheten kring
anpassad IT har kommit mycket långt och dessutom
uppmärksammas i övriga delar av landet.
Det pratas väldigt mycket digitalisering nu runt om i
verksamheterna, vilket är bra och en stor skillnad mot
tidigare. Digitalisering är en stående punkt i förvaltningarnas ledningsgrupper och IT är närvarande. Detta
är helt nödvändigt för att inte halka efter i utvecklingen.
Arbetet med GDPR har startats upp, vilket kommer
intensifieras under 2018 fram till dess att lagen börjar
gälla den 25 maj 2018. Mobil hemtjänst har startats
upp med socialförvaltningen. Ny elevplattform har
upphandlats och kommer att etableras under 2018.
Har startat upp E-arkiv, som är ett måste på sikt eftersom systemen annars sväller över. Arbetet med ny
intranätlösning har också påbörjats.

Kostenheten
Vidareutvecklat arbetet med återtaget av råvaror från
Stiernhööksgymnasiet. Lammslakt under hösten med
gott resultat. Det har producerats havregryn som vi
använder i våra kommunala kök. Enheten har påbörjat
utbildning och användandet av miljömärkta städprodukter på vissa kök och det arbetet fortsätter under 2018.
Arbetet med dietisten pågår med bland annat ”fredagsmys”, nya kosttyper, enkäter till de som har matlåda
och olika events på boendena. Projektet med ändrade
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mattider i Boda är numera permanent och Orestrand
står på tur under våren 2018. Fortsättning sker i Rättvik
under hösten 2018. Ny kostguide för äldreomsorgen
är nu framtagen.
Genomfört livsmedelsupphandling tillsammans med
inköpsansvarig, avseende det stora grossistavtalet,
fågel, fryst fisk och frukt & grönsaker. Många lokala
leverantörer finns i det nya avtalet (Rättvik, Leksand
och Mora) och mera miljömärkta livsmedel samt
enbart svensk kyckling.

Städenheten
Städenhetens uppdrag är att vårda och rengöra
kommunens lokaler så att vi har trevliga och fräscha
miljöer för medborgare och medarbetare samt för att
upprätthålla fastigheternas värde.
Det har varit ett stabilt år på enheten utan några större
händelser. Fortsatta uppföljningar av städkvalitén
har gjorts under 2017 och det har skett två pensionsavgångar under året. En elbil har införskaffats för
städenhetens räkning.
Det har satsats på mer friskvård inom verksamheten
i form av gruppträning. Detta har resulterat i starkare
och uthålligare personal, dessutom en otrolig sammanhållning och att alla ställer upp för varandra när
det behövs.

Räddningsavdelningen
Räddningsavdelningens två arbetsområden är förebyggande verksamhet inklusive sotningsverksamhet
samt operativ verksamhet räddningstjänst.
Planerade tillsynsbesök avseende brandskydd och
brandfarlig vara har utförts enligt tillsynsplanen.
Brandskyddskontroller enligt plan, rengöring (sotning)
har ej följt planen.
Utbildning i brandskyddsfrågor samt utbildning i
hjärt- lungräddning har anordnats för ca 600 kommuninnevånare.
Viktiga faktorer för en hög skyddsnivå för ett flertal
olyckstyper utgörs av den enskildes kunskaper, beteende och medvetenhet om olyckor och olycksrisker.
Genom information och utbildning kan räddningstjänsten stödja den enskilde i arbetet med att höja
nivån på skyddet mot olyckor samt rätt agerande vid
eventuell olycka.
Räddningstjänståret har präglats av ett stort antal
larm, 392 stycken, varav 25 är hjälp med räddningsdykning till andra kommuner. Antalet räddningstjänstinsatser 2016 var 324.
Inga personer har dock omkommit i samband med
olyckor. För övrigt har vi varit förskonade från svårare
bränder.
Under året har vi utbildat två personer i räddningsledning B. Fyra personer har också gått preparandutbildning.
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Räckte pengarna?
Förvaltningen visar på ett underskott på 2,6 mnkr men
det är stor variation mellan enheterna inom förvaltningen.
Kanslienheten visar ett underskott på 0,3 mnkr, vilket
beror på ökade personalkostnader samt kostnader vid
avslut av personal.
Personalenheten har ett överskott på ca 0,3 mnkr.
Orsak till detta är främst underbemanning till följd av
personalomsättning på enheten.
Ekonomienheten har ett överskott på 0,6 mnkr. Orsaken är bland annat försenad rekrytering av personal
samt att uppdateringen av ekonomisystemet kunnat
genomföras med begränsade konsultinsatser.
IT-enheten redovisar ett underskott på ca 2,1 mnkr,
vilket kan förklaras med ökade licenskostnader samt
kostnader för ökad IT-säkerhet. Ett stort arbete kommer under 2018 att läggas för komma i balans med
IT-kostnader.
Räddningsavdelningen uppvisar ett underskott gentemot budget på 1,0 mnkr. Orsaken till underskottet
är ökade kostnader för ökat antal larm samt ökade
kostnader för underhåll, drivmedel, hyra och personalkostnader med bland annat nytt avtal för RIB-personal.
Sotningsintäkterna är något lägre än budgeterat på
grund av tjänstledighet samt sjukfrånvaro.
Städenheten visar på ett överskott på ca 0,5 mnkr.
Överskottet beror främst på rationaliseringar och
minskade vikariekostnader.
Kostenhetens redovisar ett underskott på drygt 0,5 mnkr,
vilket bland annat beror på ökade personal och livsmedelskostnader.

Vart är vi på väg?
Kanslienheten ska genomföra kontinuerlig uppdatering
av kommunens webbplats enligt senaste riktlinjer gällande tillgänglighet och innehåll. Enheten skall omforma och utveckla intranätet för alla användare inom
kommunen. Revidering av den grafiska profilen ska
ske under kommande år. Centralarkivets handlingar
ska tillgängliggöras digitalt. Frågan om ett kommande
e-arkiv kommer att beredas under den närmaste tiden.
Bemanningsenheten fortsätter att utveckla sin verksamhet till att bli ett kommunövergripande bemanningscenter genom att ta över korttidsbemanningen
för ytterligare verksamheter, enligt nuvarande planering avser det grundskola och städenhet. Arbetet med
heltidsplanen går in i en genomförandefas genom
fortsatt förankring inom verksamheterna, förhandling
nya avtal och rekrytering av en schemaplanerare.

Budgetprocessen behöver definieras och bli tydligare
så att ett mer enhetligt arbetssätt kring budgeten kan
uppnås och kvalitéten på budgeten säkerställas. Ett
viktigt arbete under året blir att lära oss använda det
nya prognosverktyget och att sprida användandet av
verktyget till fler användare. Arbetet med det nya rapportpaketet och eventuella anpassningar fortsätter.
För IT-enheten kommer ett stort fokus att ligga på
att komma i ekonomisk balans. Debiteringar, rutiner
samt struktur måste sannolikt göras om. Betydligt mer
automatisering måste till så att enhetens utfall blir mer
överskådlig och rätt.
Flera stora verksamhetssystem haltar fortfarande gällande versioner vilket kan få allvarliga konsekvenser
med tanke på Gdpr. Dessutom riskeras stora kostnader
om inget görs då systemen är på väg ”ur tiden”. Gdpr
kommer att sätta stora avtryck under året. Utbildningsinsatserna samt inventeringsarbetet är omfattande. Samtidigt måste dokumenthanteringsplaner med
mera uppdateras.
Under 2018 kommer vi in i nya skrivaravtalet vilket
innebär nya skrivare överallt. Den nya lösningen ger
en större säkerhet plus en betydligt enklare uppföljning kring bland annat pappersförbrukning.
Kostenheten ska vidareutveckla arbetet med återtag av
råvaror från Stiernhööksgymnasiet.
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.
Räddningsavdelningens huvuduppdrag ska vara att
stödja den enskilde så att denna kan ta sitt ansvar för
att eliminera, förhindra och begränsa olyckor i enlighet med gällande lagstiftning.
Eftersom organisationen för räddningsavdelningen
finns på olika platser i kommunen lämpar det sig väl
att styrkorna agerar vid andra nödlägen än räddningstjänst, insatser i väntan på ambulans, vid störningar i
infrastrukturen, assistans till hemtjänsten, olika serviceuppdrag mm. Flytt av dygnsambulans till Leksand
gör att antalet förstahjälpen larm har ökat till 109
från tidigare 66. Ledningsresurserna för räddningstjänst används även vid andra akuta situationer såsom
dricksvattenbortfall, el/telebortfall och snöoväder.
Räddningstjänsten har tillgång till lokaler, utrustning
och personal för att vid behov upprätta ledningsplats
för kommunal krisledning.

Som ett led i att vara ett stöd till kommunens politiker
pågår ett arbete med att ta fram underlag för en diskussion om kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Under 2017 köptes en långsiktig
finansiell analys in. Med den övergripande analysen
som grund fortsätter nu ett mer fördjupat analysarbete.
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Driftsredovisning - nettokostnad (tkr)
2016

2017		

Bokslut

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

Kanslienheten

6 290

6 350

6 047

-303

Personalenheten

5 963

6 377

6 640

263

Ekonomienheten

5 314

5 617

6 205

588

IT-enheten

5 148

8 618

6 553

-2 065

Kostenheten

562

536

0

-536

Städenheten

-426

-482

0

482

Räddningsavdelningen

14 018

14 656

13 655

-1 001

SUMMA

36 869

41 672

39 100

-2 572
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Samhällsutvecklingsförvaltningen
Vad hände 2017?

Arbetet med Rättviks lokala Agenda 2030-arbete
har varit intensivt där kommunfullmäktige antog en
inriktning för framtida arbete.

Mark- och planenheten
Enheten har under året lyckats med att rekrytera personal och har nu näst intill samtliga tjänster bemannade. Inom planverksamheten kvarstår dock svårigheten
att rekrytera varvid denna kompetens handlats upp
som konsulttjänst.
Arbetet med framtagande av ny översiktsplan har
återupptagits och antagande av densamma kommer att
ske under 2018.
Efterfrågan på mark för bostads- och industribyggande
håller i sig, vilket bland annat tillgodosetts genom ny
detaljplan för Mangeln samt med färdigställande av
14 nya industritomter varav sju redan är sålda/tingade.
Ett intensivt arbete har genomförts under året med
beläggningsarbeten bland annat på Backavägen,
iordningställande av ny gång- och cykelväg Backavägen-Kalkverket, samtidigt som arbetet fortsatt med
utbyte av vägbelysning till LED-teknik.

Miljö- och byggenheten
Miljö- och byggenheten har fullgjort de uppgifter som
ankommer på kommunen enligt bestämmelser i byggnadslagstiftningen, miljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen med flera.
Under året har kommunens LIS-plan, Landsbygdsutveckling i sjönära lägen färdigställts, vilken ingår
i framtagandet av ny översiktsplan. För övrigt kan
noteras att enheten handlagt och ansökt om saneringsbidrag hos Naturvårdsverket för Vikarbysågsområdet
samt utfört riskvärderingar för exploateringsområden.
Enheten har sedan halvårsskiftet 2017 övertagit kommunens handläggning av alkoholtillstånd
Miljö och byggenheten har under året handlagt över
1000 ärenden tillsammans med våra företagare och
medborgare, samt nästan 200 inspektioner.

Näringslivsenheten
Rättviks kommun har uppnått målet att vara bland
de 50 bästa (plats 41, 2017) på Svenskt Näringslivs
företagsklimatsranking!
Enheten har under året jobbat med en LEA (lokal
ekonomisk analys) i Furudal, att ge stöd till affärsutveckling till bl a CCW, bidragit till det lokala destinationsutvecklingsarbetet i Visit Rättvik, genomfört företagsfokus genom att politiker och tjänstemän besökt
företag. Ca 100 företagsmöten genomfördes 2017.
Livscykelanalyser för fem små företag samt ca 40-50
företagsrådgivningar har genomförts. Nettotillskottet
av antal företag i Rättviks kommun 2017 uppskattar vi
till ca 40 st.
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Nära kontakter med näringslivet och företagsbesök är
viktiga för att uppnå de mjuka värden som ett företagsklimat till stor del bygger på.

Ungdoms- och fritidsenheten
I de öppna verksamheterna Wasaborg/Santana har besökarna uppmuntrats genom bl.a. ”idéverkstäder” och
om möjligheten att söka pengar från Penningpungen för att genomföra arrangemang. Organisatoriskt
har nu verksamheterna sedan årsskiftet 2016/17 en
gemensam föreståndare för att optimera ledning och
samordning.
Ungdomar arrangerade Junifestivalen (skolavslutning),
med över hundra deltagande ungdomar. Arrangemanget finansierades dels med medel från Penningpungen och dels via medel från kommunstyrelsen.
Under sommarlovet erbjöds barn och ungdomar i
åldern 6-15 år kostnadsfria sommarlovsaktiviteter
i form av fotbollsskola, simskolor och öppen verksamhet på Helsingland i samarbete med föreningar i
kommunen samt i egen regi. Aktiviteterna kunde vara
kostnadsfria genom statligt stöd från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).
Demokratidagen Forum ung genomfördes med ca 60
unga deltagare, temat var hållbar framtid för Rättvik
och världen. Tillsammans med politiker och tjänstepersoner från kommunen fick deltagarna diskutera och
visionera över Rättvik 2030.
Under året har vi haft fasta platser för elevrådsrepresentanterna i Rådet för ungdomsfrågor för att kunna
återkoppla politiska frågor. Rådet för ungdomsfrågor
har också utvecklats genom att varje möte knyta an till
den ungdomspolitiska strategins olika fokusområden.
För Jarlområdet har planering av utegym i samverkan
med IK Jarl samt utvecklingsarbetet med elljusspåret
fortsatt. Utbyte av belysning har prioriterats och
uppgradering till LED-belysning har genomförts på
stadion och de båda elljusspåren.

Kulturenheten
Arbetet med att förbättra och modernisera Kulturhuset
har påbörjats och ny lånedisk samt ett säkerhetsrum/
förråd är på plats. Vidare har en MIK-bibliotekarie,
medie- och informationskunnig anställts. Vi har
numera en gemensam bildarkivarie tillsammans med
Leksands kommun.
Digital teknik har installerats för att kunna direktsända
arrangemang på Kulturhuset till biblioteksfilialen i
Furudal.

Årsredovisning 2017

Tillsammans med Dalarna Museum, Länsstyrelsen,
Region Dalarna och sex andra kommuner i Dalarna har
enheten bidragit till att starta upp Timmerhusprojektet.
Utveckling av verksamheten i Bodahus har påbörjats i
samarbete med RFAB, Svenska kyrkan och länsstyrelsen med flera.
Året avslutades med utdelningen av 2017-års kulturpris, som tilldelades Berit Zetterqvist.

Räckte pengarna?
Genom ett aktivt arbete med förvaltningens ekonomi
kopplat till verksamhetsstyrning, redovisar förvaltningen ett överskott på 0,2 mnkr, för 2017. Detta
innebär att SUF håller sin budget för femte året i rad.
Nettokostnaden innebar en ökning från 2016 med 1,5
mnkr. Personalkostnaden minskade med 1,7 mnkr
jämfört med 2016, vilket beror på vakanser och lägre
semesterlöneskuld.

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

Näringslivsenheten
Hur kan vi jobba mer med mellankommunala samarbeten? Det är en fråga vi bör se över snarast för att
vara förberedda inför t ex regionförstoring.
Om möjligt, vill enheten jobba mer strategiskt med
utredande beslutsunderlag både på lokal och regional
nivå, t. ex. inför direktionsmöten i Region Dalarna i
frågor som har bäring på näringsliv.
Koppla ihop entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling ännu mer, så som vi gjort med t. ex.
LCA (livscykelanalyser).

Alla enheter har genom aktivt samarbete bidragit till
det goda resultatet både verksamhetsmässigt och
ekonomiskt.

Ungdoms- och fritidsenheten

Samhällsutvecklingsförvaltningen har av investeringsbudgeten förbrukat totalt 8,6 mnkr, motsvarande 98 %
av tilldelade medel.

Enheten vill fortsätta med att utveckla samarbetet
över förvaltningsgränserna och med andra aktörer för
att få en bättre helhetsbild av ungdomssituationen i
Rättvik och därigenom kunna ge och få information
om respektives aktörs planerade verksamhet och möjlighet till gemensamma arrangemang.

Bland större genomförda åtgärder finns:
- Ny belysning elljusspår Jarlområdet
- Vägunderhåll/beläggning
- Utbyte vägbelysning
Investeringsmedlen för pendlarparkeringarna vid
Söderås och Vikarbyn upparbetades inte pga att överenskommelser med Trafikverket och Dalatrafik inte
kunnat komma till stånd.

Vart är vi på väg?
Mark och planenheten
Utvecklingen på bostadssidan ser fortfarande ljus ut.
Byggnationerna av flerfamiljshus/ hyresrätter vid
Lissbrändavägen kan påbörjas, likaså detaljplanearbetet för Persborgsområdet.
Underhåll och förbättringar av vägar, GC-vägar,
trottoarer och belysning fortsätter enligt plan.
Ett mer strukturerat samarbete med grannkommuner
måste till på alla nivåer inom organisationen.

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

Verksamheten inom ungdoms- och fritidsområdet
fortsätter mot antagna mål.

Inom naturturismen, t. ex. vandring och cykel, vill
enheten utveckla ledsystemen både gällande standard
och information för att locka både kommuninvånare
och besökare att ta del av utbudet Rättvik har. Under
2018 kommer en statligt sanktionerad lokal cykelled
”Dalhallaleden” att färdigställas.

Kulturenheten
En helt ny välkomnande entré i Kulturhuset och ett
mer inbjudande bibliotek med öppnare planlösning
med trivsamma platser att sitta ner på och läsa eller
umgås är ett önskemål.
Två biblioteksfilialer har utvecklats till mötesplatser
som är viktiga för såväl näringslivet som för medborgarna.
Ett naturmuseum i Kulturhuset som är mycket mer
interaktivt där besökarna kan gå mer på egen hand
om de önskar. En utveckling har också skett av våra
geologiska sevärdheter, exempelvis Skålberget.
Vi engagerar oss i ett kulturevenemang tillsammans
med näringslivsenheten, Dalapop, Folkmusikens hus
m. fl. för att lyfta kulturens bredd i Rättvik.

Antalet inkomna ärenden till miljö- och byggenheten är fortsatt högt och antalet överklagade beslut
minskar. En möjlig förklaring är att den metodik vi
utvecklat får genomslag i form av nöjda medborgare,
utan att vi tullat på säkerhet, kvalitet och miljö.
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42

39

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2016

2017

Besöksstatistik
		
Kulturhuset
105 808
102 100
Konsthallen
19 795
24 915
Naturmuseet
20 917
20 771

Driftsredovisning - nettokostnad (tkr)
2016
Bokslut

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

2 803

1 699

2 161

462

Mark- och planenheten

37 577

40 636

39 928

-708

Miljö- och byggenheten

2 711

2 456

2 310

-146

Näringslivsenheten

5 947

6 028

6 201

173

Fritidsenheten

16 780

16 850

17 231

381

Kulturenheten

9 731

9 429

9 419

-10

75 549

77 098

77 250

152

Stab

SUMMA
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Miljö- och byggnadsnämnden
Vad hände 2017?
Nämnden bestod av nio ledamöter och nio ersättare.
Under året har tio protokollförda sammanträden ägt
rum. Byggenheten har behandlat 242 bygglovsärenden
och under året har 184 delegationsbeslut genomförts.
Andelen byggnationer av flerbostadshus har ökat
markant sett till föregående år.
Miljöenheten har under året haft revision från Länsstyrelsen avseende enhetens ansvarsområden. Revisionen styrker nämndens bedömning av att vi bedriver
en effektiv och rättssäker tillsyn. Nytt för 2017 är att
alkohol och tobak nu ingår i miljö- och byggnadsnämnden, vilket är ett nytt ansvarsområde.
Under året har 773 miljö- och hälsoskyddsärenden
handlagts, 254 delegationsbesluts har fattats. Enligt
alkohollagstiftningen har 112 ärenden behandlats,
varav 31 delegationsbeslut fattats.
Flera nämndledamöter har deltagit i en konferens som
FSBS (Föreningen Sveriges byggnadshandläggare och
byggnadsnämndssekreterare) anordnat. Årets konferens

genomfördes i Jönköping. Konferensen behandlar
praktiska och juridiska frågor som är problemområden
och aktuella för hela landet.

Räckte pengarna?
Nämndens kostnader har uppgått till 0,2 mnkr och
nämndens budget har varit drygt 0,2 mnkr. I budgeten
ingår inga kostnader för personal, endast sammanträden, kurser, konferenser och reseersättningar.

Vart är vi på väg?
De stora miljöfrågorna kommer under de närmaste
åren att handla om VA, både centralt och ute i byarna.
Bevarandet av bymiljöerna, grönområden och tomtplacering är andra frågor vilka måste behandlas
politiskt i en nära framtid. Behovet av områdesbestämmelser alternativt detaljplaner över Söderås är
prioriterat då nämnden noterat intressekonflikter
mellan nybyggnation och bevarande av åkermark.

Rättviks kommuns Miljöpris 2017 tilldelas Lars Billbäck och Emma Billbäck. Foto: Martin Litens
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Gemensam nämnd för vuxenutbildning
i Leksand och Rättvik
Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik omfattar den
kommunala vuxenutbildningens två skolformer:
Komvux – grundläggande, gymnasial nivå och Sfi –
utbildning i svenska för vuxna samt Särvux – särskild
utbildning för vuxna.
Inom den gymnasiala delen erbjuds kurser i allmänna
teoretiska ämnen såväl som sammanhållna utbildningar
inom ramen för yrkesvux och lärlingsvux.

Vad hände 2017?
Under året rekryterades en ny rektor, som var på plats
under slutet av året. Ett förändringsarbete startade
omgående, detta har inneburit en hel del förändringar
och arbetet i den riktningen kommer att fortsätta.
Skolinspektionen gjorde under hösten en uppföljande
inspektion i Leksands kommun. För vuxenutbildningens del innebar det att verksamheten granskades och
godkändes utan anmärkning.
Året 2017 var ett rörigt år gällande riktade statsbidrag
för Yrkes- och Lärlingsvux. Ansökningarna görs samlat
inom DalaWux och på grund av felaktig och förändrad
information från skolverket så kunde inte kommunerna
söka bidragen fullt ut. Detta rättade till sig under våren
efter överklagan på tilldelningen, men innebar att ansökningsförfarandet behövde göras om. Inför hösten var
det en ny sökomgång med slutredovisning i december.
Denna redovisning var oerhört komplicerad och
DalaWux framförde skarp kritik mot skolverket.

Redovisning av prioriterade områden
Fortsatt samverkan och utveckling av verksamheten
Fortsatt samverkan inom Dalawux, där vi har tagit del
av de riktade statsbidragen för vuxenutbildningen, rektor
är ledamot i styrelsen. Dala Valideringscentrum permanentades under året, där är vi en del av valideringsnod för kockutbildning. Satsningen på en introkurs
inom vård för de som stod längst från arbetsmarknaden
i samverkan med arbetsförmedlingen gav relativt gott
resultat men kan utvecklas. Fler elever till fortsatt
utbildning via skola-arbetsliv, bedöms ha fallit väl ut.
Ökad måluppfyllelse
Särskild satsning på de elever inom sfi som inte klarat
att fullfölja sina studievägar har gjorts genom anställning av speciallärare, samt inrättande av särskild
studiegrupp för elever som behöver särskild läs- och
skrivinlärning. Utökad kompetens inom lärarlaget
och en förändrad organisation av studiegrupper. Sfi i
kombination med utbildning till undersköterska samt
yrkesspråkstöd även för kockutbildningen, är nya
modeller som fungerat bra. Vi har startat introduktionskurs för yrkesområdet och följt upp med vårdut-

42

45

bildning i kombination med grundläggande svenska
som andraspråk.
Fortsatt satsning på att utveckla och starta nya yrkesutbildningar i samverkan med gymnasieskolan.
Start av två utbildningsvägar inom kock, lärling och
skolförlagd utbildning. Samverkan med Besöksnäringscollege vid uppstart av lärling. Lite lågt deltagande
men bör erbjudas även i framtiden. Inom hantverk/
finsnickeri, som är en skolförlagd utbildning har vi
tyvärr inte haft någon verksamhet under 2017. För
Gröna näringar har en inledande dialog tagits under
senare delen av året, stor efterfrågan inom länet och
även externt finns.
Utveckla utbildningens marknadsföring
Särskilt fokus på att marknadsföra grundläggande
utbildning för elever som är på väg att bli klara med
utbildning i svenska för invandrare (sfi). Vi har haft
riktade besök av studie- och yrkesvägledare i de undervisningsgrupper inom studieväg 3, de elever som
kommit längst inom sfi. Särskilt fokus på att få elever
som hade möjlighet att klara sfi D att söka riktad
vårdutbildning. Vi har blivit bättre på intern, riktad
marknadsföring av våra utbildningar.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet 2017 blev ett överskott på
drygt 3,7 mnkr. Av överskottet tillfaller 2,2 mnkr
Leksand och 1,5 mnkr Rättvik.
Förklaring till överskottet 2017 är dels att medel
fördes över från 2016 och dels att kommunerna tagit
emot fler flyktingar, som under verksamhetsåret fått
mer permanent (PUT) eller tillfälligt (TUT) uppehållstillstånd, än beräknat. Då både det tillfälliga
statsbidraget, som inte var möjligt att räkna in då
budgeten lades, och antalet flyktingar som kommer
till kommunerna (alltså även de som kommer som s
k EBO – skaffar sig på egen hand ett Eget Boende i
kommunerna) varit svårt att förutse har överskottet
uppstått och i slutänden kommit kommuner nu till del.

Vart är vi på väg?
Övergripande gäller att samarbetet med andra kommuner ska fortsätta utvecklas i syfte att förbättra
tillgängligheten till vuxenutbildning, stärka kvaliteten
och nå högre måluppfyllelse för våra elever.
Fler till sysselsättning genom att utveckla stödet till
elever med annat modersmål som läser yrkesutbildningar i vår egen regi i samverkan med gymnasieskolorna. Fler yrkesutbildningar i egen regi på olika
nivåer t. ex. vårdbiträde, barnskötare. Erbjuda ett ökat
utbud av utbildningar i samverkan med våra gymnasieskolor inom kock, hantverk, gröna näringar, bygg
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och el. Öka tillgängligheten till vuxenutbildning,
utveckla marknadsföringen och en egen hemsida.

ningsbehov, men också för att klara samhällets behov
av kompetensförsörjning.

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

Gemensam nämnd inom Socialtjänst
i Leksand och Rättvik
Vad hände 2017?
Rättvik har fortsatt varit värdkommun för gemensam
nämnd inom socialtjänsten. Ett ackrediterat företag,
Anneli Omsorg AB, har under året funnits i båda
kommunerna.
Nämnden har under 2017 haft två sammanträden, den
17 februari 2017 och den 9 september 2017.
Under året har det beslutats om ny LOV-ersättning i
Leksands kommun. Den inkomna verksamhetsberättelsen från Anneli Omsorg AB godkändes. En gemensam uppföljning av Anneli Omsorg AB genomfördes
den 30 januari 2017 vilket redovisades vid sammanträdet den 17 februari 2017. Rättviks kommun informerade om en kartläggning av eventuellt utbyte av
nuvarande verksamhetssystem Mobipen till en mobil
telefonilösning.
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Vid mötet den 9 september 2017 lades gemensamt
förslag om avslut av gemensam nämnd inom socialtjänsten, ett förslag som sedan gick vidare och godkändes av respektive kommuns kommunstyrelse. I
och med detta så upplöstes den gemensamma nämnden inom socialtjänsten gällande LOV, från den 1
januari 2018.

Ekonomi
För nämndens verksamhet år 2017 har 14 tkr budgeterats. Nämndens bokslut redovisar kostnader för
arvoden, konsultation samt administration om 59 tkr.
Nämndens intäkter för gemensam administration och
konsultation uppgår till 37,1 tkr. Totalt redovisas ett
nettoresultat om 21,9 tkr.
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Gemensam Hjälpmedelsnämnd
i Dalarna
Nämndens uppdrag
Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd mellan
Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna. I Hjälpmedel Dalarna ingår avdelningarna inkontinens,
KLOK (kommunikation, larm, omgivningskontroll,
kognition), kundservice, logistik, PMB (personliga
medicinska behandlingshjälpmedel), rörelse och
teknisk service.

Verksamhet
Hjälpmedel Dalarna har även under 2017 arbetat med
flertalet upphandlingar (15 st), bland annat rörelse-,
styrke- och balansträningsredskap, hemsjukvårdssängar, eldrivna rullstolar och kognitionshjälpmedel.
Under hela 2017 fortsatte det omfattande arbetet med
de nya lokalerna på Skomakargatan 22. De är nu i
drift och arbetet med att hitta fungerande flöden och
rutiner är i full gång. Bygget har dock resulterat i att
redan ”trångbodda” flöden som in- och utleverans samt
rekonditionering och lagerhållning fått än mindre ytor
att förfoga över. Det innebär, enligt plan, att arbete
med flöden och lokaler fortsätter med samma intensitet även 2018, men med fokus på Skomakargatan 20.
Under året publicerades socialstyrelsens nya utbildning om förskrivning av hjälpmedel (utbildningen
finns på kunskapsguiden.se). Utbildningen vänder
sig till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med

Ekonomiska resultat

hjälpmedel, förskrivare samt chefer i verksamheter
som förskriver eller handhar/använder hjälpmedel.
I Dalarna har hittills 73 personer påbörjat och 44 st
genomfört utbildningen.
Kontinenssamordningen i länet
Funktionen har under 2017 utökats med en hjälpmedelskonsulent för att utöka/fördjupa tillgängligheten
och stödet till de förskrivande verksamheterna. Dalarnas vårdprogram vid urininkontinens/blåsdysfunktion
har reviderats och kommer att beslutas under början
av 2018. Kontinuerlig uppföljning av Treklöverns
avtal har skett i samverkan med Varuförsörjningen,
distributören och Treklöverns kontinenssamordnare.
Dock har kostnadsutvecklingen för de förskrivande
enheterna i länet utvecklats åt ett annat håll än prognostiserat. Kostnaderna har ökat i större utsträckning
än volymerna vilket det nya avtalet vid simulering
inte indikerade.

Ekonomi
Hjälpmedel Dalarna redovisar ett resultat på – 40 tkr.
Då är 5,0 mnkr återbetalt till förskrivande enheter
utifrån fakturerade summor. Orsakerna till det stora
överskottet hänförs främst till vakanta tjänster, färre
köpta tjänster, minskade kapitalkostnader samt lägre
transportkostnader än beräknat.

2016
Resultat
(mkr)

Resultaträkning

2017
Budget
(mkr)

Resultat
(mkr)

Avvikelse
(mkr)

Intäkter
140,1
146,0
140,2
-5,8
- varav Landstingsbidrag
2,6
2,7
2,7
0,0
Kostnader
-139,8
-146,0
-140,3
5,7
- varav löner exkl soc avg
-27,8
-30,9
-28,4
2,5
- varav inhyrd personal		
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Över-/underskott

0,3

0,0

0,0

0,0

Årets investering

-27,2

-30,5

-29,6

0,9
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Verksamhetsstatistik
2016

2017

Totalt antal uthyrda hjälpmedel		
28 903
Utlevererade hyreshjälpmedel under året		
11 253
Returnerade hyreshjälpmedel under året		
10 534
Antal tillsynskameror i drift		
26 (delår -17)
Genomsnittlig tid som kamerorna är ute hos användaren			
Antal studiebesök i visningsmiljön		
34
Antal informationstillfällen i förebyggande syfte		
8

29 663
11 591
10 242
36
126 dagar
16
13

Personal
Antal anställda

2016

2017

Förändring

Antal faktiska årsarbetare
Antal anställda

73,4
80

83,4
89

13,6 %
11,3 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Den stora ökningen av antal anställda kommer till
följd av den förändring av köpta hjälpmedelstekniska
tjänster som genomförts under året, dessa tjänster
utförs nu av egen personal. Omställningen har varit
omfattande och krävt mycket tid, förvaltningen har
ännu inte uppnått den effektivitet som förväntas.

Framtiden
Rekrytering har varit och kommer fortsätta vara en
nyckel för att förvaltningen ska fortsätta utvecklas.
Att behålla och rekrytera personal är en utmaning i ett
samhälle där rörligheten på arbetsmarknaden fortsätter att öka.
Under året har också behovet av att utveckla förvaltningens kommunikationskanaler belysts, viktig information stannar och når inte alltid ut eller för den delen
in. För att exempelvis klara de nya reglerna kring
samordnad utskrivning från slutenvård ökar kraven på
kommunikation mellan alla inblandade aktörer.
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Hjälpmedelsutredning ”På lika villkor – delaktighet,
jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen” SOU 2017:43 presenterade sitt betänkande i maj
2017. Landstinget Dalarna lämnade in sitt remissvar
under hösten och slutbetänkandet väntas under 2018.
Det innovationsprojekt LD Hjälpmedel är involverade
i tillsammans med Habiliteringen, Leksands kommun, Högskolan Dalarna och Uppsala Universitet
leder också till att förvaltningen rustas för att möta de
kommande behoven. Målsättningen är att bli en organisation som på ett bättre sätt ska kunna implementera
innovationer.
Nya kollegor, nya lokaler och ökad efterfrågan kommer
att kräva nya arbetssätt. Det arbetet är igång och olika
delar av förvaltningen har kommit olika långt. Fortsatt
förankring av Hjälpmedelsnämndens värdegrund ses
som en viktig del för att tillsammans stötta varandra
och utveckla Dalarnas Hjälpmedelscentral.
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Rättviks kommun Kommunhus AB
Organisationen för Rättviks kommun Kommunhus AB ser ut enligt följande:

Rättvik kommun
Kommunhus AB

Rättviks
Fastigheter AB

Rättviks
Teknik AB

Bostäder

Vatten & Avlopp

Lokaler

Avfall

Park & Väg

Fjärrvärme

Rättviks kommun Kommunhus AB är helägt av Rättviks kommun och äger 100 % av aktierna i Rättviks
Fastigheter AB, Rättviks Teknik AB och Rättviks
Skoljordbruk AB.
Dala Vatten och Avfall AB är ett kompetensbolag som
ansvarar för renhållningsverksamheten och vatten- och
avloppsverksamheten i Gagnefs, Leksands, Rättviks
och Vansbro kommuner samt ledning och administration av fjärrvärmeverksamheten i Rättviks kommun.
Dala Vatten och Avfall AB ägs direkt eller indirekt av
Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro kommun
med 25 % vardera.
Utöver ovan beskrivna bolag har kommunen direkt
eller genom Rättviks kommun Kommunhus AB
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Rättviks
Skoljordbruk AB

andelar i ett antal organisationer där ägandet och inflytandet inte bedöms som bestämmande eller understiger 20 % av andelar och röstvärde.
Dessa organisationer ingår inte i den rapportering som
lämnas i delårsrapporten.
Några av de viktigare är; Dala Energi AB (20,9 %),
Orsa Grönklitt AB (1,5 %), Dalhalla Förvaltning AB
(11,0 %), Siljan Turism AB (8 %) samt Rättviks Arena
AB (20 %).
Årets resultat för den äkta koncernen uppgår till 11,0
mnkr (10,4 mnkr), vilket är lägre än det budgeterade
resultatet på + 13,8 mnkr. Moderbolaget gjorde ett
positivt resultat om 0,5 mnkr (2,1 mnkr).
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Rättviks Fastigheter AB
Verksamhet under året

Affärsområde Park och Väg

Rättviks Fastigheter AB (RFAB) är ett helägt dotterbolag till Rättviks kommun Kommunhus AB och har
till uppgift att äga och förvalta fastigheter inom Rättviks kommun dels för kommunens verksamheter men
även andra lokaler samt bostäder.

Under året har det anlagts en ny samlingspunkt på
fastigheten Bagaren, Torggatan 12, för att hyresgästerna
skall kunna ha en gemensam plats ute att nyttja för
umgänge. En ny umgängesyta har anlagts på baksidan
av Enådal, där det har jobbats med mera kulturella
delar som bland annat gärdesgård som avgränsning
kring ytan.

Bolaget är indelat i fyra affärsområden och har 23
anställda med en total omsättning på drygt 100 mnkr
under 2017. Affärsområde Bostäder som tillhandahåller hyreslägenheter till främst privatpersoner omsatte
34 mnkr under 2017. Affärsområde Lokaler som hyr
ut huvudsakligen till kommunens förvaltningar men
även en del till privata företag omsatte 62 mnkr. Park
och Väg som sköter det yttre underhållet för RFAB
men även yttre skötsel åt Rättviks kommuns förvaltningar och andra externa kunder, omsatte 2,7 mnkr i
externa intäkter. Nytt för 2017 är att vindkraftverken
lagts som eget affärsområde med anledning av nya
skatteregler samt momsfördelar.

Årsresultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till
8,1 mnkr vilket är 4,9 mnkr högre än budget, som låg
på 3,2 mnkr.

Under året har det arbetats fram en tioårig underhållsplan för fastigheterna på den fastighetstekniska delen
av byggnaderna. Man har även jobbat med förändring
kring den ekonomiska redovisningen i bolaget.

Affärsområde Lokaler
För lokaler kan nämnas att ny ventilation har installerats i förvaltningshuset på Golfvägen 1. På Gymnasiet
har ombyggnation av markbyggnadshallen till nya
smådjursavdelningen påbörjats och beräknas färdigställas under våren 2018.

Affärsområde Bostäder
Strax före årsskiftet togs första spadtaget för ett nybygge på Mangeln 1, ett bostadshus med 40 lägenheter ska uppföras och beräknas inflyttningsklart i
början av 2019. Planen och bygglovet för byggnationen har vunnit laga kraft och avtal har tecknats med
en byggare.
Liksom 2016 har det även jobbats mycket med akuta
vattenskador och efterliggande underhåll på bostäderna.
Under året har det även påbörjats en uppgradering av
taksäkerhetsutrustningen på fastigheterna. Tillgänglighetsinventering har gjorts på bostäderna och en
sammanställning av detta kommer ske. Installation av
porttelefoni på Golfvägen 2-10 har skett under hösten
för att öka tryggheten i trapphusen.
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Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, tkr.
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Antal anställda genomsnitt
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Avkastning på eget kapital (%)

2013

2014

2015

2016

2017

98 969
4 298
652 347
17
2,84
17,34
3,75
23,20

100 071
6 317
656 422
18
3,78
53,94
3,44
21,82

100 237
7 614
654 655
20
5,46
101,42
2,94
18,40

101 718
3 755
660 390
23
4,97
227,41
1,58
8,35

102 281
8 132
663 929
23
7,93
319,64
2,13
15,45

Framtida utveckling
Under 2018 kommer bygget av lägenheter på kv
Mangeln 1 att genomföras. Plan och upphandling blev
klar i slutet av 2017 och byggets första spadtag togs
strax före årsskiftet. Lägenheterna beräknas inflyttningsklara första kvartalet 2019.

Arbetet med ändrad hyressättning, ”Rättvis hyra”
kommer att fortsätta under 2018 i samarbete med
Hyresgästföreningen.

Medarbetarna på Park och Väg sköter bland annat kommunens planteringar. Foto: Martin Litens
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Rättviks Teknik AB
Rättviks Teknik AB (RTAB) är helägt dotterbolag
till Rättviks kommun Kommunhus AB. RTAB:s
verksamhet omfattar produktion och distribution av
fjärrvärme, produktion och distribution av dricksvatten, avledande och omhändertagande av avloppsvatten
samt ansvar för renhållningsverksamheten, allt inom
Rättviks kommun.

Under året slöts ett samverkansavtal mellan kommunerna i DalaAvfall avseende en gemensam anläggning
för förbehandling av matavfall. Anläggningen är
lokaliserad i Borlänge och startades upp under hösten
2017. Efter förbehandlingen i anläggningen rötas
matavfallet vilket ger såväl näring till åkermark som
biogas till fordonstrafik. Detta ligger i linje med de
nationella miljömålen.

Verksamhet under året

Under året har utbyte, reparation och underhåll av
gammal och sliten utrustning utförts kontinuerligt
för att säkra driften. Investeringar har gjorts i en ny
vattenreningsanläggning för kondensatet från rökgaskondenseringen.

Brukningstaxorna inom VA var oförändrade under
2017, sänktes med 3,5 % inom avfall och sänktes med
5 % inom fjärrvärmen. Anläggningsavgifterna inom
både VA och fjärrvärmen höjdes med 10 %.
Under 2017 har VA-verksamheten investerat ca 40 mnkr.
De projekt som har tagit de största resurserna i anspråk
är ombyggnaden av Rättviks avloppsreningsverk,
VA-utbyggnaden i Västgärde samt förnyelse av ledningsnät.

Totalt under 2017 har oljeförbrukningen uppgått till
ca 105 m3 vilket är ca 2,5 % av bränslemixen. Målet
är att ligga på ca 1 %. CO2-utsläppet var ca 305 ton
netto.

Den omfattande ombyggnaden av Rättviks avloppsreningsverk är slutförd och innebär att kapaciteten höjts
från 8 000 till 25 000 pe, vilket medför att verket nu
är förberett för de omfattande VA-utbyggnaderna som
finns upptagna i kommunens VA-plan.

Årsresultat

Omfattande infodringsarbeten har utförts i Gulleråsen
vilket har medfört att det stora inläckaget i spillvattenledningarna i det närmaste har försvunnit.
Under 2017 har avfallsverksamheten investerat ca 2
mnkr. Det projekt som har tagit de största resurserna
i anspråk är underhåll vid återvinningscentralen i
Furudal.

Rättviks Teknik AB har en stabil ekonomi, trots att
resultatet understiger budget. Likviditeten i bolagen
är god och tillräcklig för mindre årliga investeringar.
Årets resultat efter finansiella poster är 4,8 mnkr, mot
budget 10,1 mnkr.
VA-verksamhetens resultat efter finansiella poster är
1,6 mnkr mot budget 5,5 mnkr, avfallsverksamhetens
resultat efter finansiella poster är 0,6 mnkr mot budget
-0,4 mnkr och fjärrvärmeverksamhetens resultat efter
finansiella poster är 2,6 mnkr mot budget 5 mnkr.

Ekonomisk utveckling i sammandrag de fem senaste åren.
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2013

2014

2015

2016

2017

Nettoomsättning (tkr)
76 661
Resultat efter finansiella poster (tkr) -5 867
Balansomslutning (tkr)
249 616
Antal anställda genomsnitt
4
Soliditet (%)
8,4
Kassalikviditet (%)
126
Långfristiga skulder
204 000
Genomstittliga låneräntan
2,8
Skuldsättningsgrad
1 097

78 431
14 643
265 420
4
12,4
170
202 750
2,4
708

76 326
12 503
269 064
4
15,5
93
196 300
1,7
545

77 069
6 571
339 426
4
13,5
112
258 300
1,3
642

76 616
4 795
375 343
4
13,2
131
290 350
1,1
659
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Framtida utveckling
VA
Fortsatta undersökningar har gjorts i området runt sjön
Skäftringen för en ny vattentäkt för Rättviks centralort.
Undersökningarna kommer att fortgå under 2018.

Planerade reinvesteringsarbeten på ledningsnätet
kommer att fortgå under 2018.
Det finns inga planer på att aktivt arbeta för ett större
fjärrvärmenät, fokus ligger på att förbättra det befintliga nätet.

Under året invigdes Rättviks nya avloppsreningsverk. Foto: Riesbeck Reklam
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Rättviks Skoljordbruk AB
Rättviks Skoljordbruk AB (RSJAB) bedriver jordbruk
vid Stiernhööksgymnasiet samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Rättviks kommun i
Dalarnas län och är ett helägt dotterbolag till Rättviks
Kommunhus AB och ingår därmed i kommunens
bolagskoncern. Bolaget bedriver jordbruket som en
anläggning till förfogande för kommunens naturbruksutbildningar.

Egenproducerad rapsolja och havregryn presenterades
under året som de senaste tillskotten i återtaget.

Verksamhet under året

Årets investeringar

2017 blev ett besvärligt skördeår med lägre vallskördar och höga vattenhalter med sen mognad av spannmålsgrödorna. Potatisskörden var däremot bra.
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under verksamhetsåret.

Vid starten av det nya året tvingades bolaget stänga
de nyligen förvärvade kontors- och omklädningslokalerna i anslutning till häststallet på grund av att
inomhusmiljön vid en besiktning bedömts som dålig.
Tillfälliga lokaler fick hyras in i form av moduler.

Bolaget investerade i en ny snittvagn till vallskörden
och i en ny såmaskin före vårbruket. En ny individfoderanläggning till mjölkkorna installerades som
innebär en möjlighet att använda mer egenproducerat
kraftfoder.

Det nya fårhuset invigdes i april och rymmer cirka
40 tackor plus lamm, fördelade på 20 vårlammande
och 20 höstlammande. Produktionen kommer igång
fullt ut under 2018. Tack vare de nya fåren kommer
markerna mellan riksvägen och Sjurbergsvägen att
kunna hållas öppna.

Till de större underhållsåtgärderna hör byte av belysning i mjölkladugården.

Mjölkpriset repade sig under året till en mer normal
nivå. RSJAB bytte mejeriförening från Gefleorten till
Falköping med start av leverans till mejeriet i Grådö
från och med september.

Årsresultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till
0,8 mnkr vilket är 0,2 mnkr bättre än budget. Den
väsentligaste förklaringen till den positiva budgetavvikelsen är högre försäljningsintäkter än beräknat.

Bolagets ekonomisk utveckling i sammandrag
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet %
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2016

2017

7 158
1 606
42 986
3,3

8 369
750
44 196
4,5

Årsredovisning 2017

På Stiernhööksgymnasiet i Rättvik erbjuder vi eleverna en bred naturbruksutbildning. Foto: Martin Litens
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Resultaträkning
		
		

Kommunen

Koncernen

2017
(tkr)

2016
(tkr)

2017
(tkr)

2016
(tkr)

Verksamhetens intäkter

Not 1

190 512

221 249

295 337

328 173

Verksamhetens kostnader

Not 2

-840 500

-839 881

-893 354

-896 764

Avskrivningar

Not 3

-9 800

-9 665

-39 511

-38 136

-659 788

-628 297

-637 528

-606 727

Verksamhetens nettokostnader		
Skatteintäkter

Not 4

469 524

453 094

469 523

453 094

Generella statsbidrag och utjämning

Not 5

191 586

185 654

191 586

185 654

Finansiella intäkter

Not 6

5 606

5 722

3 402

3 746

Finansiella kostnader

Not 7

-2 312

-355

-8 091

-7 346

därav ränta på pensionsskulden
Resultat före skatt

-803

-325		

			

18 892

28 421

Uppskjuten skatt				

-3 234

-2 225

Årets skatt				

-5

55

15 653

26 251

ÅRETS RESULTAT (förändring av eget kapital)

Not 8

4 616

		

15 818

Kommunen		
2017
2016

Koncernen
2017
2016

Not 1
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsmedel
16 677
17 094
27 015
30 063
Taxor och avgifter
19 546
18 209
82 061
81 704
Hyror och arrenden
15 327
15 645
49 842
110 422
Bidrag
79 049
116 610
81 174
116 610
Försäljning av verksamheter och entreprenader
58 475
53 613
53 601
57 389
Försäljning av exploateringsfastigheter		
10
0
10
Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar
1 438
68
1 644
68
Justering interna intäkter				
-68 093
Summa
190 512
221 249
295 337
328 173
Not 2				
Verksamhetens kostnader				
Material, entreprenader, konsulter och bidrag
-99 586
-118 514
-128 408
-109 209
Kostnader för arbetskraft
-560 239
-534 204
-570 739
-549 632
Övriga verksamhetskostnader
-127 117
-130 419
-140 649
-174 765
Transporter, adm. tjänster, konsulter, avgifter med mera
-53 332
-56 538
-53 332
-63 015
Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar
-226
-206
-226
-143
Summa
-840 500
-839 881
-893 354
-896 764
Leasingavtal (operationella och finansiella)
Hyra av arbetsmaskiner
Hyra av inventarier
Hyra av tekniska hjälpmedel
Hyra av kontorsmaskiner
Hyra av bilar
Summa

54

-1 508
-70
-3 844
-5 977
-2 306
-13 705

57

-1 897
-60
-4 341
-5 357
-1 913
-13 568

-1 752
-533
-3 844
-5 977
-2 751
-14 857

-2 553
-624
-4 341
-5 439
-2 349
-15 306
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Kommunen		 Koncernen
2017
2016
2017
2016

Not 3
Avskrivningar				
Avskrivningar inventarier och maskiner
-5 437
-5 648
-12 874
-12 560
Avskrivningar mark byggnader och tekniska anläggningar
-4 363
-4 017
-26 637
-25 576
Summa
-9 800
-9 665
-39 511
-38 136
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar.
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde.
Den procentuella avskrivningen per år uppgår till 10–33 % på
maskiner, inventarier och fordon, respektive 2–5 % på byggnader.
Not 4
Skatteintäkter				
Skatteintäkter
472 935
454 865
472 935
454 865
Slutavräkning föregående år, korrigering
571
453
571
453
Prognos, slutavräkning innevarande år
-2 209
-2 224
-2 209
-2 224
Övriga skatter (justering skatteväxling kollektivtrafik)
-1 773		
-1 773
Summa
469 524
453 094
469 524
453 094
Not 5				
Generella statsbidrag				
Inkomstutjämning
124 545
119 161
124 545
119 161
Kostnadsutjämning
29 447
27 783
29 447
27 783
Utjämningsbidrag LSS
6 782
6 509
6 782
6 509
Kommunal fastighetsavgift
25 212
24 746
25 212
24 746
Generella bidrag från staten
5 705
7 824
5 705
7 824
Regeringsbidrag
-105
-369
-105
-369
Summa
191 586
185 654
191 586
185 654
Not 6				
Finansiella intäkter				
Ränta på likvida medel
45
54
206
216
Utdelning på aktier och andelar
1 445
1 783
3 177
3 516
Ränta på lån från koncernföretag
205
118
0
0
Borgensavgift koncernföretag
3 892
3 752
0
0
Övriga finansiella intäkter
19
15
19
15
Summa
5 606
5 722
3 402
3 747
Not 7
Finansiella kostnader				
Räntor på lån
0
0
0
Räntekostnad pensionsskuld
-803
-325
-803
-325
Övriga räntekostnader
-41
-30
-5 820
-7 021
Nedskrivning finansiell tillgång
-1 468		
-1 468
Summa
-2 312
-355
-8 091
-7 346
Not 8
Årets resultat
Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
4 616
Reducering av samtliga realisationsvinster
-1 438
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		
Orealiserade förluster i värdepapper		
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
3 178

15 818		
-68

15 750

0

0

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

0
0
3 178

0		
0				
15 750
0
0

Återstår att täcka in tidigare år
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat

0
3 178
3 178

0
15 750
15 750

Årsredovisning 2017
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Kassaflödesanalys
Kommunen

Koncernen

2017
(tkr)

2016
(tkr)

2017
(tkr)

Årets resultat		

4 616

15 818

15 653

26 251

Justeringar för av- och nedskrivningar		

9 801

9 665

39 511

38 136

		
		

2016
(tkr)

Den löpande verksamheten

Justering för övriga, ej likviditetspåverkande poster			

-142

-28

-3 861

3 767

7 679

7 412

Minskning av avsättningar pga utbetalningar				

-2 042

-1 468

Medel från verksamheten före förändring					
av rörelsekapital		
16 825
29 108
60 773

66 470

Ökn(-)/minskn(+)förråd och varulager		

-46

-465

1 440

-1 655

Justering för avsättning till pensioner och övrigt

Not 9

2 408

Ökn(-)/minskn(+)kortfristiga fordringar		

22 209

-11 002

17 614

-12 990

Ökn(+)/minskn(-)kortfristiga skulder		

3 210

51 787

-7 949

1 132

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

42 198

69 428

71 878

52 957

Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anl.tillgångar		
Nyinvesteringar i maskiner, inventarier och fordon		

-4 803

-5 389

-32 816

-17 060

Nyinvesteringar i mark, byggnader och tekniska anläggningar (netto)

-8 329

-7 771

-41 819

-117 055

760

5 526

5 002

35 386

- nyteckning aktier och andelar				

-1 340

-1 881

Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
Investering i finansiella anläggningstillgångar

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar					
- aktier			
Övrigt		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-102
-12 474

125		

31

-24		 -24
-7 533

-70 973

-100 603

Upptagande av lån				

42 000

70 000

Amortering av lån				

-10 374

-8 500

359

844

-280			

1 559

Finansieringsverksamheten

Investeringsbidrag, netto			
Ökning av långfristiga fordringar		
Minskning av långfristiga fordringar		

56

3 436

844
-43 236

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

3 156

-42 392

31 985

63 903

Årets kassaflöde		

32 880

19 503

32 890

16 257

varav kommunen		

22 757

-30 674

22 757

-30 674

varav de kommunala bolagens del av koncernkontot		

10 122

50 177

10 133

46 931

Likvida medel vid årets början		

180 301

160 798

180 152

163 895

Likvida medel vid årets slut		

213 181

180 301

213 042

180 152
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Kommunen		
Koncernen
2017
2016
2017
2016

Not 9
Justering för avsättning, ej rörelsekapitalpåverkande			
Avsättning för pensioner
2 629
1 669
Avsättning garantipension ÖK-SAP
-691
1 362
Avsättning särskild löneskatt
470
736
Avsättning uppskjuten skatt			
Summa
2 408
3 767

Årsredovisning 2017
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3 394
188
869
3 228
7 679

2 260
1 921
1 015
2 216
7 412
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Balansräkning
Kommunen		
		
		

Koncernen

2017
(tkr)

2016
(tkr)

118 399

115 826

25 918

26 663

2017
(tkr)

2016
(tkr)

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar		
Markinnehav

Not 10

1 091 194 1 061 043
25 918

26 663

Mark byggnader och tekniska anläggningar Not 11

76 506

72 554

938 914

927 035

Maskiner och inventarier

Not 12

15 975

16 609

126 362

107 345

Not 13

64 166

67 500

60 417

59 077

182 565

183 326

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar		
Förråd		

1 151 611 1 120 120

1 342

1 296

7 957

8 677

Exploateringsfastigheter

Not 14

15 903

16 623

15 903

16 623

Fordringar

Not 15

67 217

88 706

75 644

93 258

Kassa och bank

Not 16

213 181

180 302

213 042

180 152

Summa omsättningstillgångar		

297 643

286 927

312 546

298 710

Summa tillgångar		

480 208

470 253

1 464 157 1 418 830

Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital					
Årets resultat

Not 17

Resultatutjämningsreserv		

4 616

15 818

15 653

26 251

0

0

0

0

Övrigt eget kapital		

234 232

218 414

281 251

254 999

Summa eget kapital		

238 848

234 232

296 904

281 250

40 160

37 751

40 197

37 788

Avsättningar för skatter				

19 877

16 649

Summa avsättningar		

60 074

54 437

Avsättningar för pensioner

Not 18

40 160

37 751

Långfristiga skulder

Not 19

1 662

1 942

962 727

930 742

Kortfristiga skulder

Not 20

199 538

196 328

144 452

152 401

Summa skulder		

201 200

198 270

1 107 179 1 083 143

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

480 208

470 253

1 464 157 1 418 830

Kommunen		
		
		

2017
(tkr)

Koncernen

2016
(tkr)

2017
(tkr)

2016
(tkr)

Ansvarsförbindelser		 1 217 236 1 190 822

256 311

261 522

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser

Not 21

242 050

246 693

242 050

246 693

Borgensförbindelser		

975 186

944 129

14 261

14 829

*Gentemot kommunens företag		

968 144

936 694

7 219

7 394

*Egna hem och småhus med bostadsrätt		

109

123

109

123

*Övriga ansvarsförbindelser		

6 933

7 312

6 933

7 312

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

58

61

Årsredovisning 2017

		

Kommunen		
2017
2016

Koncernen
2017
2016

Not 10
Markinnehav
Ackumulerat anskaffningsvärde IB
26 663
28 797
26 663
28 797
Årets anskaffning		283		283
Omklassificering av tillgångar Natureservat
Nedskrivning				
Försäljningar
-745
-2 417
-745
-2 417
Ackumulerat anskaffningsvärde UB
25 918
26 663
25 918
26 663
Not 11				
Mark byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde
170 647
162 371
1 344 429
1 203 578
Pågående nyanläggningar			
45 534
102 952
Ackumulerade avskrivningar
-94 142
-89 817
-451 050
-379 495
Bofört värde
76 505
72 554
938 913
927 035
Redovisat värde periodens början
72 554
69 082
927 036
866 740
Årets anskaffningar
8 329
7 489
54 055
101 289
Omfördelning till pågående arbete			
-110 565
-60 408
Omfördelning från pågående arbete			
99 211
21 310
Omklassificering				
Försäljningar (ack anskaffning)
-14		
-4 764
-33 427
Investeringsbidrag				
Ombokning exploateringskonton					
Utrangeringar					
Försäljningar (ack avskrivningar)			
578
3 546
Förändring pågående nyanläggningar				
53 562
Årets avskrivningar
-4 363
-4 017
-26 637
-25 576
Redovisat värde periodens slut

76 506

72 554

938 914

927 036

Not 12				
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde utgående
140 214
135 411
344 776
312 846
Ackumulerat avskrivningar
-124 239
-118 802
-218 415
-205 501
Bofört värde
15 975
16 609
126 361
107 345
Redovisat värde periodens början
16 609
20 116
107 345
97 666
Årets anskaffningar
4 803
5 389
32 007
20 930
Omklassificering till pågående arbete			
-273
1 020
Omklassificering från pågående arbete			
200
Försäljningar		
-3 247
-44
-3 389
Genom förvärv av dotterföretag				
3 805
Omklassificering till investeringsbidrag				
Utrangeringar (ack anskaffningsvärde)					
Utrangeringar (ack avskrivningar)					
Justering					
Årets avskrivningar
-5 437
-5 649
-12 874
-12 687
Redovisat värde periodens slut

15 975

16 609

126 361

107 345

Not 13
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier
20 496
20 339
496
339
Andelar, Kommuninvest
541
541
637
592
Andelar i intresseföretag			
54 990
54 461
Insatser
448
503
448
503
Bostadsrätter
512
512
512
512
Grundfondkapital
20
20
20
20
Långfristiga fordringar
42 149
45 585
2 414
1 750
Fordringar hos intresseföretag			
900
900
Summa finansiella anläggningstillgångar
64 166
67 500
60 417
59 077
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Kommunen		
2017
2016

Koncernen
2017
2016

Not 14
Exploateringsfastigheter				
Exploatering Lissbrändan
771
716
771
716
Hagagården
0
142
0
142
Lastbilsparkeringen
1 188
1 113
1 188
1 113
Lissbrändan 2
1 753
2 539
1 753
2 539
Exploatering Bryggerivägen
372
362
372
362
Exploatering Magasinet 3
845
845
845
845
Hjortgården
960
961
960
961
KV Ugglan Bostad
109
109
109
109
KV Ugglan Idrottsanläggning
45
45
45
45
KV Ugglan Skolan
83
83
83
83
Lissbrändan 3
1 065
1 065
1 065
1 065
Norra Nolänget
258
258
258
258
Södra Nolänget
330
330
330
330
Persborg
4 447
4 447
4 447
4 447
Stora industriområdet
532
532
532
532
Garvaren 13
699
699
699
699
Lerdal 36:63
1 056
1 056
1 056
1 056
Exploatering Rättvik övrigt
712
712
712
712
Brosågen Furudal
206
206
206
206
Lissbrändan 4
69		
69
Exploatering Furudal övrigt
403
403
403
403
Summa
15 903
16 623
15 903
16 623
Not 15
Fordringar
Kundfordringar
Övrigt
Interimsfordringar
Summa

8 712
43 718
14 787
67 217

9 901
61 685
17 120
88 706

16 341
46 153
13 150
75 644

13 908
65 734
13 616
93 258

Not 16
Kassa och bank
Kassa
Bank
varav kommunens dotterbolag
Summa

10
213 171
90 849
213 181

10
10
180 292
213 032
80 727		
180 302
213 042

10
180 142

Not 17
Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning
Årets resultat
Utgående eget kapital

234 232
4 616
238 848

518 414
15 818
534 232

254 999
26 251
281 250

281 251
15 653
296 904

Not 18
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning pensioner
25 472
22 843
25 509
Avsättning pensioner ÖK-SAP
6 847
7 538
6 847
Avsättning OPF-KL				
Avsatt till löneskatt på pensioner (24,26 %)
7 841
7 370
7 840
Utgående balans
40 160
37 751
40 196

180 152

22 880
7 538
7 370
37 788

Specifikation - Avsatt till pensioner				
Pensionsbehållning
58
59		
Förmånsbestämd ålderspension
23 446
20 988		
Pension till efterlevande
2 505
694		
PA-KL pensioner
3 109
3 835		
Visstidspensioner
2 943
4 354		
Särskilda avtalspensioner
47
329
Avsättning OPF-KL
211
122		
Summa pensioner
32 319
30 381
0
0
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

60

7 841
40 160

63

7 370		
37 751
0

0
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Kommunen		
Koncernen
2017
2016
2017
2016
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser				
Ingående avsättning
37 752
33 985		
Nya förpliktelser under året
3 581
4 211		
VARAV				
Nyintjänad pension
2 586
2 332		
Intjänat OPF-KL
89
37			
Ränte och basbeloppsuppräkning
804
326		
Pension till efterlevande
1 924			
Arbetstagare som pensionerats		
1 710		
Ändrad samordning
-895			
Övrig post
-927
-194		
Årets utbetalningar
-1 643
-1 181		
Förändring av löneskatt
470
736		
Summa avsatt till pensioner
40 160
37 751
0
0
Aktualiseringsgrad

96 %

87 %		

Not 19
Långfristiga skulder
Investeringsbidrag
2 499
2 499
3 138
Ackumulerad upplösning av investeringsbidrag
-837
-557
-837
Ingående anläggningslån			
928 376
Nya lån			
42 000
Lösen av revers				
Omläggning av lån				
Årets amortering
		
-9 950
Utgående skuld
1 662
1 942
962 727

2 499
-557
867 300
70 000
-8 500
930 742

Kreditgivare				
Kommuninvest			
960 425
928 800
Summa kreditgivare
0
0
960 425
928 800
Låneskuldens struktur, förfallotid				
Andel som förfaller nästkommande år			
23 %
27 %
Andel som förfaller inom 2–3 år			
37 %
27 %
Andel som förfaller inom 4–5 år			
22 %
18 %
Andel som förfaller senare än inom 6 år			
17 %
28 %
Summa
0%
0%
100 %
100 %
Låneskuldens struktur, lånelängd				
Andel lån på mellan 1–5 år			
93 %
27 %
Andel lån mellan 6–10 år			
7%
73 %
Andel lån längre än 10 år			
0%
0%
Summa
0%
0%
100 %
100 %
Andel lån med fast ränta			
Snittränta			

100 %
0,5 %

49 %
1,25 %

Andel lån med rörlig ränta			
Snittränta			

0%
0%

51 %
1,33 %

Genomsnittlig ränta			

0,5 %

1,30 %

Not 20
Kortfristiga skulder
Kortfristiga låneskulder
Leverantörsskulder
Utgående moms
Källskatt och löneavdrag
Interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

90 849
16 544
957
8 355
73 649
9 184
199 538

80 727
26 058
822
7 950
72 794
7 977
196 328

500
25 900
956
8 355
99 556
9 184
144 451

500
45 594
822
7 950
87 817
9 718
152 401

Not 21
Pensionsförpliktelser
Pensionsåtaganden intjänade före 1998
Löneskatt på pensionsförpliktelsen (24,26%)
Utgående ansvarsförbindelse

194 793
47 257
242 050

198 530
48 163
246 693

194 793
47 257
242 050

198 530
48 163
246 693
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Kommunen		
2017
2016

Koncernen
2017
2016

Specifikation - ansvarsförbindelse
Intjänad pensionsrätt
Livränta
Pension till efterlevande
PA-KL och äldre utfästelser
Visstidspensioner
Summa pensioner

155 671
6 281
2 771
25 303
4 767
194 793

157 387
6 589
3 126
27 453
3 975
198 530

0

0

Löneskatt
Summa ansvarsförbindelse

47 257
242 050

48 163
246 693

0

0

Värdering och upplysningar om ansvarsförbindelse		
Ingående avsättning
246 693
265 299
Nya förpliktelser under året
70 263
-4 421
VARAV		
Nyintjänad pension		
Ränte och basbeloppsuppräkning
5 759
2 941
Aktualisering
162
-8 225
Bromsen		
Inkomstsamordnad visstidspension
939
1 465
Övrig post
166
-602
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Summa ansvarsförbindelse
Aktualiseringsgrad
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-10 763
-906
305 287

-10 552
-3 633
246 693

96 %

87 %

0

0
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Fem år i sammandrag (tkr)
2017

2016

2015

2014

2013

					
Externa intäkter
190 512
221 249
163 457
147 158
157 665
Externa kostnader
840 500
839 881
761 978
732 985
722 270
					
Finansnetto
3 294
5 368
5 336
7 359
6 901
					
Årets resultat
4 616
15 818
6 545
2 133
9 054
					
Nettokostnader (inkl finansnetto) andel av
99,30 %
97,52 %
98,93 %
99,64 %
98,40 %
skatteintäkter och generella statsbidrag					
					
Förändring av verksamhetens nettokostnader,
5,4 %
3,2 %
2,7 %
3,8 %
2,7 %
inkl finansnetto					
					
Skatteintäkter
469 524
453 094
435 139
417 193
405 667
Generella statsbidrag och utjämning
191 586
185 654
174 794
172 632
169 770
					
Förändring av skatteintäkter och generella stb
3,5 %
4,7 %
3,4 %
2,5 %
3,5 %
					
					
Nettoinvesteringar
13 132
13 160
8 758
13 289
11 173
					
Anläggningtillgångar, totalt
182 564
183 326
142 360
240 432
235 403
Anläggningstillgång per invånare
17
17
13
22
22
Totala tillgångar per invånare
44
43
37
36
33
					
Långfristiga lån, totalt
0
0
0
0
0
Totala långfristiga skulder, per invånare
0
0
3
3
3
					
Eget kapital, totalt
238 848
234 232
218 414
211 869
209 736
Eget kapital per invånare
22
22
20
19
19
					
Soliditet
49,7 %
49,8 %
54,8 %
54,4 %
59,4 %
Soliditet inkl pensionsåtagandet i
-0,7 %
-2,6 %
-12,0 %
-18,0 %
-24,4 %
ansvarsförbindelsen (ej bokförd)					
					
Löner och arvoden, inkl arbetsgivaravgifter
518 875
491 726
451 144
430 457
431 024
					
Antal anställda (tillsvidare och visstidsanställda)
1 169
1 179
1 098
1 091
1 091
					
Antal årsarbetare (exkl. timanställda)
924
1 037
965
948
947
					
Sjukfrånvaro
6,3 %
7,0 %
6,6 %
6,4 %
5,6 %
					
Folkmängd 31/12
10 837
10 856
10 759
10 748
10 766
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och i överensstämmelse med den kommunala
redovisningsslagen. Avsteg från den kommunala redovisningslagen sker dock när det gäller kravet på systemdokumentation för redovisningssystemet. En plan har upprättats för genomförande av detta och delar av systemet
har dokumenterats.
Anläggningstillgång
För att en investering ska bokföras som en anläggningstillgång så ska anskaffningsvärdet uppgå till minst ett
halvt basbelopp och livslängden uppgå till minst tre år.
Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden och sker linjärt. Den procentuella
avskrivningen per år uppgår till 10-33 % på maskiner, inventarier och fordon, respektive 2-5 % på byggnader.
Lånekostnader
Kommunen tillämpar huvudmetoden avseende hanteringen av lånekostnader för anläggningtillgångar, dvs inga
lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet.
Kapitalkostnader
Kapitalkostnader är den samlade benämningen på intern ränta och avskrivning.
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga
anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, dvs med belopp som är lika stora under objektets beräknade
ekonomiska livslängd.
Komponentavskrivning
Kommunens gator och vägar är uppdelade i två komponenter där marken bedöms vara en komponent och
markvärdet då inte skrivs av. I övrigt har kommunen inte kommit igång med inventering av de investeringsobjekt som kan bli föremål för komponentavskrivning.
Kundfordringar
De kundfordringar som är äldre än 12 månader och 50 % av dem som är äldre än 6 månader har reserverats.
Löneskatt på pensionskostnader
Löneskatten har periodiserats enligt samma principer som gäller för pensioner (den så kallade blandmodellen)
sedan 1999 års bokslut.
Pensionsförpliktelser
Pensionsåtaganden som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Pensionsförmåner som avser tid från och med år 1998 redovisas som en avsättning vad gäller garantipensioner,
lönedelar över 7,5 basbelopp (kompletterande ålderspension), efterlevandepensioner samt personer som omfattas
av PA-KL (främst personer födda 1937 och tidigare). Omställningsstöd och pension till förtroendevalda enligt
OPF-KL har bokförts som en pensionsavsättning i balansräkningen.
Övriga pensionsåtaganden efter 1998 behandlas som individuell del, enligt pensionsavtalen PFA 98och KAP-KL.
Den individuella delen avseende 2017 redovisas som kortfristig skuld och utbetalas i mars 2018.
Semester- och övertidsskuld
Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och okompenserad övertid inkl. personalomkostnader är bokförda
som kortfristig skuld.
Timanställda
De timanställdas löner för december har periodiserats.
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Redovisningsprinciper
kommunkoncernen
Sammanställd redovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det bokförda värdet på aktier (förvärvat eget kapital) som finns i kommunens räkenskaper
har eliminerats mot eget kapital.
Med proportionell konsolidering menas att i det fall ett dotterföretag ej ägs till hundra procent har endast ägda
andelar av räkenskaperna tagits med. Redovisningen omfattar enbart bolag där kommunen har ett bestämmande
eller väsentligt inflytande, dvs mer än 50 % av aktiekapitalet eller en röstandel på över 20 %, samt där verksamhetens omfattning eller balansomslutning uppgår till väsentliga belopp.
Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommun och respektive företag samt företagen
emellan. Interna kostnader och intäkter samt interna skuld- och fordringsposter har eliminerats. Avskrivningarna
i dotterbolagen är hanterade enligt rådande praxis. Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen har
kommunens redovisningsprinciper varit vägledande.

Ord och begreppsförklaringar
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.
AVSKRIVNING:

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

AVSÄTTNINGAR:

Ekonomisk förpliktelse som till storlek eller förfallotid inte är
helt bestämd.

INTERNRÄNTA:

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och
omsättningstillgångar) som utnyttjats inom en viss verksamhet.

KAPITALKOSTNADER:

Benämning för internränta och avskrivningar.

KORTFRISTIGA SKULDER:

Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.
Löptid under ett år.

LÅNGFRISTIGA SKULDER:

Är lån och skulder med löptider längre än ett år.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR: Lös egendom som inte är anläggningstillgång.
PERIODISERING:

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till
vilka de hör.

SOLIDITET:

Speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Soliditeten är det
egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna, dvs visar graden
av egna finansierade tillgångar.
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Politisk organisation
Kommunfullmäktige

Tillfälliga
beredningar

Revision

Kommunstyrelse

Valnämnd

Individnämnd

Gemensam
Hjälpmedelsnämnd i Dalarna
(Tillsammans med Landstinget Dalarna
och övriga kommuner i länet)

Gemensam
Språktolknämnd i Dalarna
(Borlänge kommun är värdkommun)

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

Politiska organ

Bolag

Förvaltningar och enheter

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015–2018
Parti

M

L

C

S

V

KD

MP

SD

Totalt

Mandat

5

1

13

12

2

1

2

3

39

KF-möten sänds live som webbradiosändningar på rattvik.se men även som analoga sändningar på FM 103,4 Radio Rättvik,
Närradioföreningen sköter sändningarna. Foto: Martin Litens
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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans.


Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. Inget av de tre finansiella målen för 2017 är
uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är
förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för 2017-2019. Måluppfyllelsen bedöms
dock som otydlig i årsredovisningen och det saknas en översiktlig redovisning och översiktliga mål. Flertalet av målen har karaktären av aktivitet snarare än mål.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.
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2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens
upprättande.

2.1.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen
för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning



sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.
Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
April 2018
Rättviks Kommun
PwC

3 av 8

75

Granskning av årsredovisning

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som
görs inom nämnderna är tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens
ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har
följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades 2018-03-23. Kommunstyrelsen fastställde årsredovisningen 2018-04-10 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2018-05-24.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av kommunens verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och efter räkenskapsåret.
Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika
verksamheter. Kopplingen kan göras tydligare till hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi.
Personalredovisning finns under ett särskilt avsnitt. Den obligatoriska redovisningen av
sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro,
män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av tabeller och textad information.
Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal och driftsredovisning redovisas för flertalet utskott och nämnder.
Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar inte en beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och verksamhet. Upplysningar lämnas istället i separata avsnitt.
Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen återfinns i förvaltningsberättelsen och ger upplysning om
budgetavvikelser.
Driftredovisning
Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om orsaker till budgetavvikelser lämnas inte utan det görs istället i respektive
förvaltning och nämnds redogörelse. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. I likhet
med föregående år gör kommunen ett positivt balanskravsresultat för år 2017.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Förvaltningsberättelsen innehåller redovisning av olika områden av kommunens ställning
såsom, pensionsförplikterlser, likviditet, lån, borgensåtaganden, och soliditet, detta tolkas
som utvärdering av ekonomisk ställning. Analysen och utvärderingen kan utvecklas och
med fördel även nämnas som utvärdering av ekonomisk ställning.
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3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att
förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal
redovisning och god redovisningssed. Årsredovisningen kan kompletteras med att redogörelsen för olika delar av kommunens finansiella ställning benämns som utvärdering av
ekonomisk utvärdering. Vi rekommenderar vidare att det i förvaltningsberättelsen finns
ett avsnitt som beskriver den sammanställda redovisningen och dess innehåll, nu redovisas delarna i den sammanställda redovisningen som inte avser kommunen, i egna avsnitt
utanför förvaltningsberättelsen.

3.2.

God ekonomisk hushållning

I de kommunövergripande målen för åren 2017-2019 som fastställts av kommunfullmäktige finns tre finansiella mål och ett antal verksamhetsmål. Målen beskrivs och utvärderas
i årsredovisningen.

3.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2017:
Finansiella mål

Utfall

Måluppfyllelse

Resultat för kommunen på 2% av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Soliditeten skall vara positiv

2%

Uppfylls ej

-0,7%

Uppfylls ej

Ekonomisk uppföljning skall ske och åtgärder skall
vidtas där avvikelser noteras.

Uppföljning sker
men åtgärdern
vidtas ej i tillfredsställande
omfattning.

Uppfylls ej

Av årsredovisningen framgår att de finansiella målen inte uppfylls.
Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2017.
Då målen i flera har karaktären av aktivitet bedöms måluppfyllelsen som otydlig. Det saknas översiktliga verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och en översiktlig redovisning.
Vi vill poängtera vikten av tydliga mål och därtill kopplade nyckeltal för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen ska kunna göras.
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3.2.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målen för 2017 är inte uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningen, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med
fullmäktiges mål för verksamheten. Då målen i flera har karaktären av aktivitet bedöms
måluppfyllelsen som otydlig. Det saknas översiktliga verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning och en översiktlig redovisning.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

3.3.

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt kommunens intäkter och kostnader för året
samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.
Årets resultat är positivt och uppgår till 4,6 mnkr (15,8 mnkr). Resultat medför en negativ
avvikelse mot budget med ca 7,1 mnkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs huvudsakligen för budgetavvikelserna.
Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Utfall 2017
190,5
-840,5

Utfall 2016
221,2
-839,9

-9,8
-659,8
469,5
191,6
5,6
-2,3
4,6

-9,7
-628,3
453,0
185,6
5,7
-0,3
15,8

Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och innehåller i huvudsak tillräckliga noter.
Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.
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Granskning av årsredovisning

Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed.
Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i
allt väsentligt utförts.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar inte tillräckliga tilläggsupplysningar och men redogör i huvudsak för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.
Följande avvikelser från god redovisningssed har noterats:


3.3.2.

Principer för värdering av omsättningstillgångar framgår inte.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är i huvudsak upprättade enligt god redovisningssed.
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Inledning
Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och
nämnder. De verkställande organen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med
kommunfullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter.
För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och verktyg för ledning, styrning,
uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsätt sätt. En
bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Syfte
Syftet med granskningen är att granska och pröva om de politiska organens ansvarsutövande sker på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern
kontroll.

Metod och avgränsning
Granskningen har skett genom analys av adekvat dokumentation samt vid behov kompletterande
intervjuer med företrädare för granskade politiska organ och dess verksamheter. I tid avgränsas
granskningen i huvudsak till år 2017.
Kontrollområdena bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt/till övervägande del
tillräckligt), gul och röd (otillräckligt).
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Kommunstyrelsen
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Granskningsiakttagelser - Kommunstyrelsen
Kontrollområde/kontrollmål
1.
Verksamhetsplan

2. Budget

3. Mål

Bedömning

a) Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet?

Grönt

b) Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?

Grönt

c) Är planen upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?

Grönt

a) Har styrelsen/nämnden antagit budget för sin verksamhet?

Grönt

b) Omfattar budget alla verksamheter (heltäckande)?

Grönt

c) Är budget upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?

Grönt

a) Finns mål formulerade för styrelsens/nämndens verksamhet?

Grönt

b) Finns mål formulerade för styrelsens/nämndens ekonomi?

Grönt

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?
4. Mätetal

a) Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som styrinstrument?

Grönt

b) Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapportering?

Grönt

a) Har styrelsen/nämnden upprättat instruktion för uppföljning/rapportering?
b) Sker rapportering till styrelsen/nämnden enligt plan?
5. Rapportering,
redovisning och
aktiva åtgärder

6. Måluppfyllelse
Ansvarsutövande 2017
PwC

Gult

Rött
Går ej att bedöma

c) Omfattar rapporteringen alla verksamheter (heltäckande)?

Grönt

d) Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?

Grönt

e) Är styrelsens/nämndens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda
resultat och måluppfyllelse?

Gult

a) Når styrelsen/nämnden uppsatta mål för verksamhet?

Gult

b) Når styrelsen/nämnden uppsatta mål för ekonomi?

Gult
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Noteringar
1.

Kommunstyrelsen består i Rättviks kommun av fyra huvudsakliga förvaltningar.
Verksamhetsplaner för alla förvaltningar finns upprättade som antas av kommunstyrelsen.
Verksamhetsplanerna baseras bl.a. på dokumentet ”Mål och budget 2017-2019” som är antaget av
kommunfullmäktige.

2.

Finansutskottet (underställt KS) bereder budget och föreslår kommunstyrelsen att godkänna
densamma. Kommunstyrelsen föreslår i sin tur kommunfullmäktige att anta/fastställa budgeten.
Förvaltningsramarna fastställs av kommunfullmäktige, dessa utgör underlag för
verksamhetsbudget/detaljbudget.

3.

Alla verksamheter specificerar målkriterier och mål. Gällande målstyrning och verksamhetsmål
antas först långsiktiga mål i ”Version 2020” av kommunfullmäktige. Efter det fastställs
kommunövergripande mål av kommunfullmäktige i ”Mål och budget 2017-2019”. Slutligen
fastställs sedan de strategiska målen – ”utskottsmålen” av utskotten. Utskottsmålen återfinns
sedan i respektive verksamhetsplan(er). Målen är inte fullt ut uppföljningsbara, en majoritet av
målen utgörs av aktiviteter.
Gällande de ekonomiska målen omfattas alla verksamheter av de kommunövergripande
ekonomiska- och effektivitetsmålen. I övrigt återfinns inga specifika ekonomiska mål nedbryta för
verksamheterna utöver de, av kommunfullmäktige, fastställda förvaltningsramarna (budget).
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Noteringar forts.
4) Mätetal används vid rapportering av ekonomi i samband med budgetramar och driftbudget, mätetal i
form av effektivitetsmål återfinns i (vissa) verksamhetsmål.
5) Rapportering sker i delårsrapporter samt årsredovisning 2017 och fokuserar på måluppfyllelse,
resultat och effekter. Granskningen kan inte styrka att någon dokumenterad instruktion gällande
uppföljning-/rapportering exempelvis i form av årshjul eller liknande finns. Dock återfinns
upprättad tidsplan för budgetarbetet, vilken enbart utgör en mindre/begränsad del av
verksamhetsstyrningen.
,,Verksamhetsmålen uppfylls endast delvis vilket innebär att kommunstyrelsens aktiva åtgärder i
begränsad utsträckning är tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse.

6) Av verksamhetsmålen uppfylls 35 stycken helt, 11 delvis och 13 inte alls. Kommunstyrelsen gör ett
överskott jämfört med budget om + 855 tkr.
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Bedömning
Kontrollområde
Ändamålsenlighet
Baseras på kontrollmål 1c, 2c,
5b och 6a.

Ekonomiskt
tillfredställande

Revisionell
bedömning

Grönt

Kommentar
•

Verksamhetsplanerna och budget baseras på
kommunfullmäktiges direktiv.

•

Nämnden bedöms till i begränsad utsträckning nå
de uppsatta verksamhetsmålen.

•

En budget i balans observeras bara för 1 av 4
förvaltningar samt för kommunstyrelsen (politisk
verksamhet).

•

Budget och verksamhetsplan tas av
kommunstyrelsen.

•

Mål finns men de är inte fullt ut uppföljningsbara,
och få effektivitetsmål.

•

Granskningen kan inte styrka att styrelsen
upprättat instruktion för uppföljning/rapportering. Låg måluppfyllelse.

Gult

Baseras på kontrollmål 6b

Intern kontroll
Baseras på kontrollmål 1a-b, 2a
-b, 3a-c, 4a-b och 5a, c-e
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Miljö- och byggnadsnämnden
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Granskningsiakttagelser – Miljö & Byggnadsnämnden
Kontrollområde/kontrollmål

Bedömning

a) Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet?

1. Verksamhetsplan

b) Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?

Grönt

c) Är planen upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?

Grönt

a) Har styrelsen/nämnden antagit budget för sin verksamhet?
2. Budget

3. Mål

4. Mätetal

*Grönt

c) Är budget upprättad i enlighet med fullmäktiges direktiv?

Grönt

a) Finns mål formulerade för styrelsens/nämndens verksamhet?

Grönt

b) Finns mål formulerade för styrelsens/nämndens ekonomi?

*Grönt

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)

Grönt

a) Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som styrinstrument?

Grönt

b) Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapportering?

Grönt

b) Sker rapportering till styrelsen/nämnden enligt plan?

6. Måluppfyllelse

Ansvarsutövande 2017
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Rött

b) Omfattar budget alla verksamheter (heltäckande)?

a) Har styrelsen/nämnden upprättat instruktion för uppföljning/rapportering?
5. Rapportering,
redovisning och
aktiva åtgärder

Rött

c) Omfattar rapporteringen alla verksamheter (heltäckande)?

Rött
Går ej att bedöma
Gult

d) Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?

Grönt

e) Är styrelsens/nämndens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat
och måluppfyllelse?

Grönt

a) Når styrelsen/nämnden uppsatta mål för verksamhet?

Grönt

b) Når styrelsen/nämnden uppsatta mål för ekonomi?

*Grönt
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Noteringar
1) Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet (utom politiken) ingår i samhällsutvecklingsförvaltningen. Det framgår inte utifrån protokoll att nämnden formellt antagit sin
verksamhetsplan. Verksamhetsplan för bygg- och miljöenheten som ligger under
samhällsutvecklingsförvaltningen återfinns vilken är antagit/fastställd av kommunstyrelsen.
2) Eftersom nämndens förvaltning (delvis) ligger under samhällsutvecklingsförvaltningen vilken
ligger under styrelsen kan granskningen inte, utifrån nämndens protokoll, styrka att nämnden
själva har antagit eller formellt behandlat budget. Finansutskottet (underställt KS) bereder
budget och föreslår KS att godkänna densamma. Kontrollmålet gällande om budget omfattar alla
verksamheter (är heltäckande) kan enbart bedömas för nämndens politiska verksamhet.
3) Verksamhetsmål finns formulerade för bygg- och miljöenheten, målen är uppföljningsbara.
Ekonomiska mål i from av budget återfinns för nämnden (politik), detta kontrollmål kan återigen
endast bedömas för nämndens politiska verksamhet.
4) Mätetal används vid rapportering av ekonomi i samband med budgetramar och driftbudget,
mätetal i form av effektivitetsmål återfinns i (vissa) verksamhetsmål.
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Noteringar forts.
5) Rapportering sker i delårsrapporter samt årsredovisning 2017 och fokuserar på måluppfyllelse,
resultat och effekter. Granskningen kan inte styrka att någon dokumenterad instruktion gällande
uppföljning-/rapportering exempelvis i form av årshjul eller liknande finns.
,,Granskningen kan inte, utifrån protokoll, styrka att någon uppföljning/återrapportering skett till
,,nämnden. Granskningen kan heller inte, utifrån protokoll, styrka att nämnden behandlar,
,,rapporterar eller följer upp delårsrapporter eller årsredovisning. Enbart ett ärende återfinns
gällande ,,årsredovisning 2016 (2017-01-25 §13).
,,Verksamhetsmålen uppfylls till övervägande del och en budget i balans ger att nämndens aktiva
,,åtgärder bedöms vara tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse.

6) Av verksamhetsmålen uppfylls 8 stycken helt och 1 delvis. Nämnden (i detta fall politiken) gör ett
överskott jämfört med budget om + 55 tkr.
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Bedömning
Kontrollområde

Ändamålsenlighet
Baseras på kontrollmål 1c, 2c,
5b och 6a.

Ekonomiskt
tillfredställande

Revisionell
bedömning

Grönt

*Grönt

Baseras på kontrollmål 6b

Intern kontroll
Baseras på kontrollmål 1a-b, 2a
-b, 3a-c, 4a-b och 5a, c-e

Grönt

Kommentar

• Verksamhetsplan (som upprättats för bygg och
miljöenheten) bedöms vara heltäckande.
• *Budget för nämnden (politiken) i enlighet med
,,fullmäktiges direktiv.
• Bygg och miljöenheten når verksamhetsmålen till
övervägande del.
•

Bygg- och miljönämndens budget (politisk
verksamhet) är i balans, gör överskott.

• Granskningen kan inte styrka att nämnden formellt
antagit verksamhetsplan och budget.
• Bedömningen är till övervägande del (grön) för
övriga kontrollområden.

* Notera att detta gör sig endast gällande nämndens politiska verksamhet.
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Sammanfattande bedömningar och
rekommendationer
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Sammanfattande bedömningar &
rekommendationer
Ändamålsenlighet

Ekonomiskt
tillfredställande

Kommunstyrelsen

Grönt

Gult

Gult

Miljö- och
byggnadsnämnden

Grönt

Grönt

Grönt

Styrelse / Nämnd

Intern kontroll

Rekommendationer

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer:
•

Upprätta instruktion för uppföljning/rapportering för att stärka den interna kontrollen.

•

Säkerställa att antalet målkriterier (strategiska mål) och aktiviteter ligger på en
hanterbar nivå för att säkerställa att uppföljning och arbete ska kunna ske med kvalitet.

•

Föranleda att miljö- och byggnadsnämnden årligen antar/behandlar verksamhetsplan
och budget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-24
Kommunstyrelsen

KS § 69

Dnr 2018/269 04

Översyn – aktiekapital i bolagskoncernen RKAB
Ärendebeskrivning
I samband med fissionen av Rättviks Teknik AB kommer det gamla bolaget
att delas upp på två nya bolag, Rättviks Vatten och Avfall AB och Rättviks
Energi AB. De nya bolagen har från start fått ett aktiekapital på 50 tkr
vardera.
De medel som idag redovisas som bundet eget kapital i Rättviks Teknik AB,
aktiekapitalet, 11 289 tkr och reservfonden, 153 tkr kommer att fördelas på
de båda nya bolagen och i bolagen redovisas som fritt eget kapital. Det här
gör att det är tillfälle att se över hur stort aktiekapital som alla bolag inom
bolagskoncernen bör ha.
Aktiekapital och reservfond tillhör ägaren och inte VA-kollektivet eller
renhållningskollektivet, varför alla de medel som förs över från bundet eget
kapital till fritt eget kapital bör hanteras och inte ligga kvar bland fritt eget
kapital. De medel som redovisas bland fritt eget kapital hos Rättviks Vatten
och Avfall AB efter de föreslagna omföringarna tillhör VA-kollektivet och
renhållningskollektivet.
I Rättviks Teknik AB har de olika enheterna VA, renhållning, vindkraftverk
och fjärrvärme hela tiden särredovisats. Den föreslagna uppdelningen i
fissionen grundar sig på de olika enheternas särredovisningar.
Rättviks Vatten och Avfall AB

Rättviks Vatten och Avfall AB utgörs av den delen av Rättviks Teknik AB
som ombesörjer VA och renhållning och är genom detta ett väl etablerat
bolag med rätt att ta ut taxor och avgifter av VA- och renhållningskollektiven.
I förslaget till preliminär fördelning av eget kapital i fissionen tillförs fritt
egna kapitalet i Rättviks Vatten och Avfall AB 10 000 tkr från det som i
Rättviks Teknik AB var aktiekapital. Till Rättviks Vatten och Avfall AB förs
vid fissionen även betydande obeskattade reserver på ca 33 536 tkr.
Verksamheten i bolaget kan jämföras med den i Leksands Vatten AB, vilka
idag har ett aktiekapital på 4 000 tkr.
Mot bakgrund av beskrivningen av bolaget ovan torde det nya bolaget
Rättviks Vatten och Avfall AB inte behöva ett aktiekapital som överstiger
4 000 tkr. Aktiekapitalet i bolaget bör därför, via fondemission, tillföras
3 950 tkr, så att aktiekapitalet efter fondemissionen uppgår till 4 000 tkr.
För att möjliggöra fondemissionen behöver beloppet för aktiekapital i
bolagsordningen i Rättviks Vatten och Avfall AB ändras från nuvarande 50200 tkr till 2 000 tkr – 8 000 tkr
_____________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-24

Kommunstyrelsen

KS § 69 forts.
Resterande medel på 6 050 tkr som tillhör ägaren, Rättviks Kommunhus AB,
överförs till Rättviks Kommunhus AB genom utdelning. För att klara av att
lämna utdelningen kommer bolaget, Rättviks Vatten och Avfall AB,
eventuellt att behöva ta upp ett nytt lån. I samband med detta kan en
justering av borgensramen för bolaget behöva göras.
Rättviks Energi AB

Rättviks Energi AB är ett bolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet och
vindkraftsproduktion. Bolaget är beroende av priset på el.
I förslaget till preliminär fördelning av eget kapital i fissionen tillförs fritt
egna kapitalet i Rättviks Energi AB 1 289 tkr från det som i Rättviks Teknik
AB var aktiekapital och 153 tkr från det som i Rättviks Teknik AB var
reservfond, totalt alltså 1 442 tkr. Till bolaget förs vid fissionen även
obeskattade reserver på ca 9 458 tkr.
Mot bakgrund av beskrivningen av bolaget ovan torde det nya bolaget
Rättviks Energi AB som lägst behöva ha det bundna kapital som kunde
härledas till verksamheten innan fissionen, 1 442 tkr. Detta kan säkerställas
genom ett aktiekapital på totalt 1 500 tkr. Aktiekapitalet i bolaget bör därför,
via fondemission, tillföras 1 450 tkr så att aktiekapitalet efter
fondemissionen uppgår till 1 500 tkr.
För att möjliggöra fondemissionen behöver beloppet för aktiekapital i
bolagsordningen i Rättviks Energi AB ändras från nuvarande 50-200 tkr till
1 000 tkr – 4 000 tkr
Förslaget innebär att 58 300 kr överförs från det som före fissionen var fritt
eget kapital till att nu bli bundet eget kapital.
Rättviks Skoljordbruk AB

Rättviks Skoljordbruk AB är ett bolag med en omsättning på ca 10 300 tkr.
Kommunen är en stor kund hos bolaget genom köp av elevplatser i
verksamheten. Bolagets resultat varierar bland annat på grund av antal
elevplats som kommunen köper in.
Bolaget har ett aktiekapital på 100 tkr obeskattade reserver på 2 410 tkr. Ett
ökat aktiekapital skulle minska risken för att bolaget skulle kunna bli
likvidationspliktigt vid ett eventuellt underskott.
Mot bakgrund av beskrivningen av bolaget ovan torde Rättviks Skoljordbruk
AB behöva utöka sitt aktiekapital till totalt 1 000 tkr. Aktiekapitalet i bolaget
bör därför, via nyemission från Rättviks Kommunhus AB, tillföras 900 tkr så
att aktiekapitalet efter nyemissionen uppgår till 1 000 tkr.
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Kommunstyrelsen

KS § 69 forts.
För att möjliggöra nyemissionen behöver beloppet för aktiekapital i
bolagsordningen i Rättviks Skoljordbruk AB ändras från nuvarande 50-200
tkr till 500 tkr – 2 000 tkr
Rättviks Kommunhus AB

Genom transaktionerna ovan kommer Rättviks Kommunhus AB att erhålla
6 050 tkr i utdelning från Rättviks Vatten och Avfall AB och att tillskjuta
900 tkr i nyemission till Rättviks Skoljordbruk AB. Detta innebär då att
Rättviks Kommunhus AB har tillförts en extra likviditet på netto 5 150 tkr,
vilken bör användas för att lösa delar av bolagets lån, vilka per den 31
december 2017 uppgår till 82 000 tkr.
Genom att Rättviks Vatten och Avfall tar upp lån på 6 050 tkr och genom att
Rättviks Kommunhus AB endast amorterar 5 150 tkr innebär transaktionerna
en ökad upplåning i koncernen med 900 tkr, vilket motsvarar de medel som
tillförs Rättviks Skoljordbruk AB.
Efter genomförda justeringar av aktiekapitalet i koncernens bolag så behöver
Rättviks Kommunhus AB justera det bokförda värdet på sina aktier i
koncernföretagen enligt tabellen nedan med totalt 4 889 tkr.
Justeringen sker genom nedskrivning av aktierna i Rättviks Vatten och
Avfall AB/Rättviks Energi AB med 5 789 tkr. Kostnaderna för
nedskrivningen möts av utdelningen från Rättviks Vatten och Avfall AB på
6 050 tkr.
Genom nyemissionen av aktierna i Rättviks Skoljordbruk AB ökar värdet på
aktierna i dotterbolaget med 900 tkr.
Aktier i koncernföretag

Före just.

Efter just.

11 289

-

Rättviks Vatten och Avfall AB

-

4 000

Rättviks Energi AB

-

1 500

9 000

9 000

100

1000

20 389

15 500

Rättviks Teknik AB

Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Skoljordbruk AB
Summa
KS § 69 forts.
KS § 69 forts.
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Kommunstyrelsen

KS § 69 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Bolagsordningen för Rättviks Vatten och Avfall AB ska ändras så att
aktiekapitalet i bolaget kan uppgå till 4 000 tkr.
2. Aktiekapitalet i Rättviks Vatten och Avfall AB, 50 tkr, ska tillföras
3 950 tkr genom fondemission så att det totala aktiekapitalet i bolaget
kommer att uppgå till 4 000 tkr.
3. Rättviks Vatten och Avfall AB ska lämna 6 050 tkr i utdelning till
Rättviks Kommunhus AB.
4. Bolagsordningen för Rättviks Energi AB ska ändras så att
aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till 1 500 tkr.
5. Aktiekapitalet i Rättviks Energi AB, 50 tkr, ska tillföras 1 450 tkr
genom fondemission så att det totala aktiekapitalet i bolaget kommer
att uppgå till 1 500 tkr.
6. Bolagsordningen för Rättviks Skoljordbruk AB ska ändras så att
aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till 1 000 tkr.
7. Aktiekapitalet i Rättviks Skoljordbruk AB, 100 tkr, ska tillföras
900 tkr genom nyemission till ägaren Rättviks Kommunhus AB, så
att det totala aktiekapitalet i bolaget kommer att uppgå till 1 000 tkr.
8. Rättviks Kommunhus AB ska med erhållet likviditetsöverskott lösa
lån i bolaget med 5 150 tkr.
9. Rättviks Kommunhus AB ska skriva ner värdet på aktierna i Rättviks
Vatten och Avfall AB och Rättviks Energi AB med totalt 5 789 tkr.
Yttranden
Jonny Jones (C) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) och Britt-Marie Essell (S) yrkade bifall till
förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt förvaltningens förslag
_____________________

Justerandes sign

109

Utdragsbestyrkande

5(5)

Sida

1(4)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2018-03-26

2018/269

Stab- och serviceförvaltningen
Ann Lissåker, 0248-70116
ann.lissaker@rattvik.se

Översyn – aktiekapital i bolagskoncernen RKAB,
Rättviks Kommunhus AB
Ärendebeskrivning
I samband med fissionen av Rättviks Teknik AB kommer det gamla bolaget
att delas upp på två nya bolag, Rättviks Vatten och Avfall AB och Rättviks
Energi AB. De nya bolagen har från start fått ett aktiekapital på 50 tkr
vardera.
De medel som idag redovisas som bundet eget kapital i Rättviks Teknik AB,
aktiekapitalet, 11 289 tkr och reservfonden, 153 tkr kommer att fördelas på
de båda nya bolagen och i bolagen redovisas som fritt eget kapital. Det här
gör att det är tillfälle att se över hur stort aktiekapital som alla bolag inom
bolagskoncernen bör ha.
Aktiekapital och reservfond tillhör ägaren och inte VA-kollektivet eller
renhållningskollektivet, varför alla de medel som förs över från bundet eget
kapital till fritt eget kapital bör hanteras och inte ligga kvar bland fritt eget
kapital. De medel som redovisas bland fritt eget kapital hos Rättviks Vatten
och Avfall AB efter de föreslagna omföringarna tillhör VA-kollektivet och
renhållningskollektivet.
I Rättviks Teknik AB har de olika enheterna VA, renhållning, vindkraftverk
och fjärrvärme hela tiden särredovisats. Den föreslagna uppdelningen i
fissionen grundar sig på de olika enheternas särredovisningar.
Rättviks Vatten och Avfall AB

Rättviks Vatten och Avfall AB utgörs av den delen av Rättviks Teknik AB
som ombesörjer VA och renhållning och är genom detta ett väl etablerat
bolag med rätt att ta ut taxor och avgifter av VA- och renhållningskollektiven.
I förslaget till preliminär fördelning av eget kapital i fissionen tillförs fritt
egna kapitalet i Rättviks Vatten och Avfall AB 10 000 tkr från det som i
Rättviks Teknik AB var aktiekapital. Till Rättviks Vatten och Avfall AB förs
vid fissionen även betydande obeskattade reserver på ca 33 536 tkr.
Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-70 150

469-9179
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Verksamheten i bolaget kan jämföras med den i Leksands Vatten AB, vilka
idag har ett aktiekapital på 4 000 tkr.
Mot bakgrund av beskrivningen av bolaget ovan torde det nya bolaget
Rättviks Vatten och Avfall AB inte behöva ett aktiekapital som överstiger
4 000 tkr. Aktiekapitalet i bolaget bör därför, via fondemission, tillföras
3 950 tkr, så att aktiekapitalet efter fondemissionen uppgår till 4 000 tkr.
För att möjliggöra fondemissionen behöver beloppet för aktiekapital i
bolagsordningen i Rättviks Vatten och Avfall AB ändras från nuvarande 50200 tkr till 2 000 tkr – 8 000 tkr
Resterande medel på 6 050 tkr som tillhör ägaren, Rättviks Kommunhus AB,
överförs till Rättviks Kommunhus AB genom utdelning. För att klara av att
lämna utdelningen kommer bolaget, Rättviks Vatten och Avfall AB,
eventuellt att behöva ta upp ett nytt lån. I samband med detta kan en
justering av borgensramen för bolaget behöva göras.
Rättviks Energi AB

Rättviks Energi AB är ett bolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet och
vindkraftsproduktion. Bolaget är beroende av priset på el.
I förslaget till preliminär fördelning av eget kapital i fissionen tillförs fritt
egna kapitalet i Rättviks Energi AB 1 289 tkr från det som i Rättviks Teknik
AB var aktiekapital och 153 tkr från det som i Rättviks Teknik AB var
reservfond, totalt alltså 1 442 tkr. Till bolaget förs vid fissionen även
obeskattade reserver på ca 9 458 tkr.
Mot bakgrund av beskrivningen av bolaget ovan torde det nya bolaget
Rättviks Energi AB som lägst behöva ha det bundna kapital som kunde
härledas till verksamheten innan fissionen, 1 442 tkr. Detta kan säkerställas
genom ett aktiekapital på totalt 1 500 tkr. Aktiekapitalet i bolaget bör därför,
via fondemission, tillföras 1 450 tkr så att aktiekapitalet efter
fondemissionen uppgår till 1 500 tkr.
För att möjliggöra fondemissionen behöver beloppet för aktiekapital i
bolagsordningen i Rättviks Energi AB ändras från nuvarande 50-200 tkr till
1 000 tkr – 4 000 tkr
Förslaget innebär att 58 300 kr överförs från det som före fissionen var fritt
eget kapital till att nu bli bundet eget kapital.
Rättviks Skoljordbruk AB

Rättviks Skoljordbruk AB är ett bolag med en omsättning på ca 10 300 tkr.
Kommunen är en stor kund hos bolaget genom köp av elevplatser i
verksamheten. Bolagets resultat varierar bland annat på grund av antal
elevplats som kommunen köper in.
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Bolaget har ett aktiekapital på 100 tkr obeskattade reserver på 2 410 tkr. Ett
ökat aktiekapital skulle minska risken för att bolaget skulle kunna bli
likvidationspliktigt vid ett eventuellt underskott.
Mot bakgrund av beskrivningen av bolaget ovan torde Rättviks Skoljordbruk
AB behöva utöka sitt aktiekapital till totalt 1 000 tkr. Aktiekapitalet i bolaget
bör därför, via nyemission från Rättviks Kommunhus AB, tillföras 900 tkr så
att aktiekapitalet efter nyemissionen uppgår till 1 000 tkr.
För att möjliggöra nyemissionen behöver beloppet för aktiekapital i
bolagsordningen i Rättviks Skoljordbruk AB ändras från nuvarande 50-200
tkr till 500 tkr – 2 000 tkr
Rättviks Kommunhus AB

Genom transaktionerna ovan kommer Rättviks Kommunhus AB att erhålla
6 050 tkr i utdelning från Rättviks Vatten och Avfall AB och att tillskjuta
900 tkr i nyemission till Rättviks Skoljordbruk AB. Detta innebär då att
Rättviks Kommunhus AB har tillförts en extra likviditet på netto 5 150 tkr,
vilken bör användas för att lösa delar av bolagets lån, vilka per den 31
december 2017 uppgår till 82 000 tkr.
Genom att Rättviks Vatten och Avfall tar upp lån på 6 050 tkr och genom att
Rättviks Kommunhus AB endast amorterar 5 150 tkr innebär transaktionerna
en ökad upplåning i koncernen med 900 tkr, vilket motsvarar de medel som
tillförs Rättviks Skoljordbruk AB.
Efter genomförda justeringar av aktiekapitalet i koncernens bolag så behöver
Rättviks Kommunhus AB justera det bokförda värdet på sina aktier i
koncernföretagen enligt tabellen nedan med totalt 4 889 tkr.
Justeringen sker genom nedskrivning av aktierna i Rättviks Vatten och
Avfall AB/Rättviks Energi AB med 5 789 tkr. Kostnaderna för
nedskrivningen möts av utdelningen från Rättviks Vatten och Avfall AB på
6 050 tkr.
Genom nyemissionen av aktierna i Rättviks Skoljordbruk AB ökar värdet på
aktierna i dotterbolaget med 900 tkr.
Aktier i koncernföretag

Före just.

Efter just.

11 289

-

Rättviks Vatten och Avfall AB

-

4 000

Rättviks Energi AB

-

1 500

9 000

9 000

100

1000

20 389

15 500

Rättviks Teknik AB

Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Skoljordbruk AB
Summa
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Bolagsordningen för Rättviks Vatten och Avfall AB ska ändras så att
aktiekapitalet i bolaget kan uppgå till 4 000 tkr.
2. Aktiekapitalet i Rättviks Vatten och Avfall AB, 50 tkr, ska tillföras
3 950 tkr genom fondemission så att det totala aktiekapitalet i bolaget
kommer att uppgå till 4 000 tkr.
3. Rättviks Vatten och Avfall AB ska lämna 6 050 tkr i utdelning till
Rättviks Kommunhus AB.
4. Bolagsordningen för Rättviks Energi AB ska ändras så att
aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till 1 500 tkr.
5. Aktiekapitalet i Rättviks Energi AB, 50 tkr, ska tillföras 1 450 tkr
genom fondemission så att det totala aktiekapitalet i bolaget kommer
att uppgå till 1 500 tkr.
6. Bolagsordningen för Rättviks Skoljordbruk AB ska ändras så att
aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till 1 000 tkr.
7. Aktiekapitalet i Rättviks Skoljordbruk AB, 100 tkr, ska tillföras
900 tkr genom nyemission till ägaren Rättviks Kommunhus AB, så
att det totala aktiekapitalet i bolaget kommer att uppgå till 1 000 tkr.
8. Rättviks Kommunhus AB ska med erhållet likviditetsöverskott lösa
lån i bolaget med 5 150 tkr.
9. Rättviks Kommunhus AB ska skriva ner värdet på aktierna i Rättviks
Vatten och Avfall AB och Rättviks Energi AB med totalt 5 789 tkr.

Ulf Israelsson
Kommunchef

Ann Lissåker
Ekonomichef

Beslut sänds till:
[Skriv text här]
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Bolagsordning Rättvik Vatten och Avfall AB
Ärendebeskrivning
Förslag till bolagsordning för Rättvik Vatten och Avfall AB har arbetats
fram.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att bolagsordningen för Rättvik Vatten och
Avfall AB antas.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann
att kommunstyrelsen bifallit Annette Riesbecks (C) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta bolagsordningen för Rättviks Vatten och Avfall.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Bolagsordning
Org nr 559133-9048
Antagen 2018-xx-xx
§1

Firma

Bolagets firma är Rättvik Vatten och Avfall AB.
§2

Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Rättviks kommun.
§3

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Rättviks kommun:
-

Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde bereda vattenförsörjning och
avlopp till bostadsbebyggelse eller annan bebyggelse.
Omhändertaga, behandla samt förvara avfall
Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och utrustning

Bolaget ska verka för en samsyn mellan Dala Vatten och Avfall AB:s ägare vad gäller vatten,
avlopps- och avfallshantering.
§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolaget är att tillhandahålla anläggningar dels för produktion av allmänna
vattentjänster för kommunal avfallshantering. Tillhandahållandet ska ske under beaktande av
kommunallagen och bolaget skall arbeta för att säkerställa en god utveckling i Rättviks kommun
genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet som en del i
att Rättviks kommun skall upplevas som attraktiv för företag och boende.
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Om bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Rättviks kommun, och att det, till
den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål, vars främjande bolaget
bildats.
§5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Rättviks kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra tid ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i
Rättviks kommun.
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§ 6 Offentlighet
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen.
Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller enligt dennes
bestämmande. I det fall ingen verkställande direktör finns, avgörs frågan om utlämnande av
handling av styrelsens ordförande.
Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran alltid prövas av styrelsen.
§7

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
§8

Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 20 000 och högst 80 000.
§9

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Rättviks kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats till och med den årsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också bland
ledamöterna ordförande och vice ordförande.
§ 10 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade
revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.
§ 11 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Rättviks
kommun utse minst en och högst tre lekmannarevisorer.
§ 12 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman.
§ 13 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
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På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1
Val av ordförande vid stämman.
2
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3
Val av en eller två justeringsmän.
4
Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5
Godkännande av dagordning.
6
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse, samt i förekommande
fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7
Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8
Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisor, lekmannarevisorer och
suppleanter.
9
Meddelande av kommunfullmäktiges val av vilka styrelseledamöter och
lekmannarevisorer med suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige i Rättviks
kommun.
10 Val av styrelse och revisor.
11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1/1 – 31/12.
§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller hos bolaget
anställd personal att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i
förening.
Verkställande direktören tecknar bolagets firma inom eget kompetensområde, d v s löpande
förvaltning.
§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Rättviks kommun, äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
och i övrigt informera sig om dess verksamhet.
§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Rättviks
kommun.
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Bolagsordning Rättvik Energi AB, revidering
Ärendebeskrivning
Förslag till bolagsordning för Rättvik Energi AB har arbetats fram.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade att bolagsordningen för Rättvik Energi AB antas.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Fredrik Olléns (M) yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit Fredrik Olléns (M) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta bolagsordningen för Rättviks Energi AB.
___________________
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Utdragsbestyrkande
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Bolagsordning
Org nr 559133-9022
Antagen 2018-xx-xx
§1

Firma

Bolagets firma är Rättvik Energi AB.
§2

Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Rättviks kommun.
§3

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Rättvikskommun:
§4

Inköpa, producera och distribuera energi.
Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och utrustning.
Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolaget är att tillhandahålla anläggningar dels för produktion av fjärrvärme.
Tillhandahållandet ska ske under beaktande av kommunallagen och bolaget skall arbeta för att
säkerställa en god utveckling i Rättviks kommun genom att sträva efter en miljövänlig,
energisnål och kostnadseffektiv verksamhet som en del i att Rättviks kommun skall upplevas
som attraktiv för företag och boende.
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Om bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Rättviks kommun, och att det, till
den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål, vars främjande bolaget
bildats.
§5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Rättviks kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra tid ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i
Rättviks kommun.
§ 6 Offentlighet
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen.
Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller enligt dennes
bestämmande. I det fall ingen verkställande direktör finns, avgörs frågan om utlämnande av
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handling av styrelsens ordförande.
Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran alltid prövas av styrelsen.
§7

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§8

Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.
§9

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Rättviks kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats till och med den årsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också bland
ledamöterna ordförande och vice ordförande.
§ 10 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade
revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.
§ 11 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Rättviks
kommun utse minst en och högst tre lekmannarevisorer.
§ 12 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman.
§ 13 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1
Val av ordförande vid stämman.
2
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3
Val av en eller två justeringsmän.
4
Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5
Godkännande av dagordning.
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6
7

8
9
10
11

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse, samt i förekommande
fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Meddelande av kommunfullmäktiges val av vilka styrelseledamöter och
lekmannarevisorer med suppleanter som utses av kommunfullmäktige i Rättviks
kommun.
Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisor, lekmannarevisor samt
suppleant.
Val av styrelse och revisor.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1/1 – 31/12.
§ 15 Firmateckning
Styrelen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller hos bolaget
anställd personal att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i
förening.
Verkställande direktören tecknar bolagets firma inom eget kompetensområde, d v s löpande
förvaltning.
§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Rättviks kommun, äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
och i övrigt informera sig om dess verksamhet.
§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Rättviks
kommun.

____________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-24
Kommunstyrelsen

KS § 72

Dnr 2018/345 107

Bolagsordning Rättviks Skoljordbruk AB
Ärendebeskrivning
Förslag till bolagsordning för Rättviks Skoljordbruk AB har arbetats fram
Yttranden
Anki Dåderman (S), Joanna Stridh (C), Carola von Walter (MP), Camilla
Ollas Hampus (C), Jonny Jones (C) och Lars-Erik Kalles (S) yttrade sig i
ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att bolagsordningen för Rättviks Skoljordbruk
AB antas.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann
att kommunstyrelsen bifallit Annette Riesbecks (C) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta bolagsordningen för Rättviks Skoljordbruk AB.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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1(1)

Bolagsordning
Org nr 559008-1674
Antagen 2018-xx-xx
§1

Firma

Bolagets firma är Rättviks Skoljordbruk AB.
§2

Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län.
§3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska inom Rättviks kommun bedriva jordbruk i naturbruksskola samt därmed förenlig
verksamhet.
§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip
fullgöra det ansvar som - till den del detta ej innefattar myndighetsutövning - åvilar Rättviks
kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Rättviks kommun.

§5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Rättviks kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§7

Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.
§8

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst noll och högst fem
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Rättviks kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommmfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
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§9

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Rättviks
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstänma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor
och senast två veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1
Val av ordförande vid stämman.
2
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3
Val av en eller två justeringsmän.
4
Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5
Godkännande av dagordning.
6
Framläggande av årsredovisningen samt, i förekommande fall,
revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncermevisionsberättelsen.
7
Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8
Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommnande fall, revisor.
9
Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor.
10
Annat ärende, som ankommner på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.
§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1/1 - 31/12.
§ 14 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 15 Kommunstyrelsens rätt till information
Kommunstyrelsen i Rättviks kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglcrad sekretess.
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§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Rättviks
kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-24
Kommunstyrelsen

KS § 77

Dnr 2018/354 003

Ägardirektiv Rättvik Energi AB
Ärendebeskrivning
Förslag till ägardirektiv för Rättvik Energi AB har arbetats fram.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att ägardirektiven för Rättvik Energi AB antas
men med tillägget att under punkt 13 ska också lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna stå med.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann
att kommunstyrelsen bifallit Annette Riesbecks (C) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta ägardirektiv för Rättviks Energi AB med tillägget att under
punkt 13 ska lagen om upphandling inom försörjningssektorerna stå
med.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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1(1)

1(6)
Datum

2018-xx-xx

Ägardirektiv för Rättvik Energi AB, 559133-9022
Godkända av kommunfullmäktige
i Rättvik 2018-xx-xx, § xx
Antagna vid årsstämma 2018-xx-xx, § xx.
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Rättvik Energi Aktiebolag, nedan bolaget, är organ för kommunens
verksamhet och således underordnat Rättviks kommun. Bolaget står i sin
verksamhet under kommunstyrelsernas uppsikt och har att följa av
kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation,
utfärdade direktiv.
Förutom av lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets
förhållande till kommunerna genom:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bolagsordning
Dessa ägardirektiv
Kommunstyrelsernas uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1§ kommunallagen.
Av fullmäktige i kommunen utfärdade särskilda direktiv och policys
Mål och riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige
Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

2. Ägarförhållanden
Rättviks Kommun Kommunhus AB äger i helhet bolaget Rättviks Energi
AB.

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

rattvik@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-70 150

469-9179
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Organisationsnr

212000-2171

Datum

2018-xx-xx

3. Kommunernas direktivrätt
Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa
utfärdade direktiv/motsvarande förutsatt att de ej står i strid med tvingande
bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
4. Kommunens insyn och ägarfunktion
Bolagets verksamhet står, enligt Kommunallagen 6kap 1 §, under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ägarfunktion över
bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelserna ska ges den information och tillställas de handlingar
som man begär. Karaktären och omfattningen av den löpande informationen
ska fastställas efter samråd med Bolagets styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen (enligt kommunallagen 6 kap 9§)
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet
omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
Ägarråd med kommunen ska genomföras minst två gånger per år.
Ordföranden ska kalla till dessa ägarråd. Minnesanteckningar ska föras och
tillställas kommunen.
5. Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med Bolagets verksamhet framgår av Bolagets bolagsordning.
I Bolaget bedriven verksamhet har stor betydelse för Rättviks kommun och
dess invånare. Verksamheten skall bidra till att göra Rättviks kommun till
framgångsrik och attraktiv kommun, till nytta för både kommuninvånare och
näringsliv. Ägarrollen är därför ett viktigt instrument för kommunens
ambition att påverka och styra utvecklingen i de av Bolaget bedrivna
verksamheterna. Verksamheterna ska bedrivas utifrån ett långsiktigt och
driftsäkert perspektiv.
God teknisk praxis ska tillämpas, optimalt resursutnyttjande eftersträvas, den
yttre miljön ska påverkas i minsta möjliga grad och kundens behov av
service sättas i första rummet.
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Datum

2018-xx-xx

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Rättviks kommun:
1.
2.

Inköpa, producera och distribuera energi
Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och
utrustning.

6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet och organisation
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets
styrelse. Styrelsen har att fortlöpande se över och anpassa organisationen så
att den på bästa sätt skall stödja bolagets ändamål.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolaget ska
drivas så att en sådan långsiktig ekonomisk ställning som beskrivs i punkt 7
upprätthålls.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster.
Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen.
Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet
om detta medför nackdelar för den totala kommunala organisationen som är
större än fördelarna för Bolaget. Kommunen och Bolaget ska därför i samråd
söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.
Bolaget ska verka för efterlevnad av god sed för styrning av kommunala
bolag i enlighet med av Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer.
7. Ekonomiska mål och verksamhetsmål
Ekonomi
Bolaget ska ha en långsiktigt solid ekonomi med utrymme för nödvändiga
investeringar. Bolaget ska primärt finansieras genom kundernas avgifter.
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Datum

2018-xx-xx

Leveranssäkerhet
Bolaget ska säkerställa ett säkert och robust fjärrvärmeystem som ger
bolagets kunder en hälso- och miljömässigt säker produkt med få
driftsavbrott.

8. Underställningsplikt
Kommunfullmäktige ska innan beslut fattas, godkänna:
a)
b)
c)
d)

bildande och förvärv av dotterbolag eller aktieposter i bolag,
planer på ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet,
fastställande av taxor för taxefinansierad verksamhet
större enskilda investeringar som kräver särskild eller utökande av
kommunal borgen samt vid påverkan av beslutade taxor

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt framgår av bolagsordningen.
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant
slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med
kommunstyrelsen.

9. Budget och handlingsprogram
Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de
närmaste fem räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och
omsätts i en årsbudget.
Bolagets verksamhets- och ekonomiplanering ska samordnas med
kommunen. Samordning av tidplaner ska ske avseende
verksamhetsplanering/budget-, uppföljnings- och redovisningsarbete.
10. Underlag för samordnad redovisning
Bolaget ska årligen senast vid den tidpunkt som årligen fastställs
tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande
av kommunernas delårsrapporter och årsredovisningar.
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Datum

2018-xx-xx

11. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla kommunen väl informerade om sin verksamhet. En del av
denna information ska lämnas i form av dels budget för kommande år enligt
punkt 9 ovan, dels ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning relaterad
till innevarande års budgeterade verksamhet. Det åligger bolaget att till
kommunstyrelsen snarast översända:
a) underlag för samordnad redovisning enligt p 10
b) protokoll från bolagsstämma
c) protokoll från styrelsesammanträde
d) Bolagets årsredovisning
e) revisionsberättelse
f) granskningsrapport.
Uppgifter om enskilda leverantörers ekonomiska förhållanden skall inte
lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon honom närstående lider men. Hänvisning skall vid vägrat
utlämnande ske till aktuellt lagrum i Offentlighets- och sekretesslagen
12. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande
av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om
VD så beslutar. Vägran att utlämna handling skall på begäran prövas av
bolagets styrelse.
Bolaget ska tillämpa den enligt Avgiftsförordningen (SFS 1992:191), §§ 1622, gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.
Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan.
13. Upphandling
Lagen om offentlig upphandling samt lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna är tillämplig för bolaget.
14. Information till Kommunfullmäktige
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Datum

2018-xx-xx

Bolaget ska årligen sedan årsredovisning, revisionsberättelse och
granskningsrapport tillställts kommunen via kommunstyrelsen och i god tid
innan bolagsstämma hålls anordna information för ledamöterna och
suppleanterna i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige avgör formen för
informationen.
Frågor vid informationen ska ej besvaras om därigenom skulle röjas
uppgifter som enskild ej har rätt att ta del av.
15. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i
detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av kommunens syfte med densamma och av kommunens
uppställda mål.
Uttalandet ska vara utformat så att det kan läggas till grund för
lekmannarevisionens granskning liksom för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
och beslut enligt kommunallagen 6 kap 1 och 1a§§.
16. Granskningsrapporten
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt
utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv,
liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om
bolaget brister i de avseende som omnämns i första stycket.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-24
Kommunstyrelsen

KS § 78

Dnr 2018/355 003

Ägardirektiv Rättvik Vatten och Avfall AB
Ärendebeskrivning
Förslag till ägardirektiv för Rättvik Vatten och Avfall AB har arbetats fram.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att ägardirektiven för Rättvik Vatten och Avfall
AB antas men med tillägget att under punkt 13 ska också lagen om
upphandling inom försörjningssektorerna stå med.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann
att kommunstyrelsen bifallit Annette Riesbecks (C) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta ägardirektiven för Rättvik Vatten och Avfall AB med tillägget
att under punkt 13 ska lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna stå med.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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1(7)
Datum

2018-xx-xx

Ägardirektiv för Rättvik Vatten och Avfall AB,
559133-9048
Godkända av kommunfullmäktige
i Rättvik 2018-xx-xx, § xx
Antagna vid årsstämma 2018-xx-xx, § xx.
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Rättvik Vatten och Avfall Aktiebolag, nedan bolaget, är organ för
kommunens verksamhet och således underordnat Rättviks kommun. Bolaget
står i sin verksamhet under kommunstyrelsernas uppsikt och har att följa av
kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation,
utfärdade direktiv.
Förutom av lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets
förhållande till kommunerna genom:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bolagsordning
Dessa ägardirektiv
Kommunstyrelsernas uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1§ kommunallagen.
Av fullmäktige i kommunen utfärdade särskilda direktiv och policys
Mål och riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige
Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

2. Ägarförhållanden
Rättviks Kommun Kommunhus AB äger i helhet bolaget Rättviks Vatten
och Avfall AB

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

rattvik@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-70 150

469-9179
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Organisationsnr

212000-2171

Datum

2018-xx-xx

3. Kommunernas direktivrätt
Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa
utfärdade direktiv/motsvarande förutsatt att de ej står i strid med tvingande
bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
4. Kommunens insyn och ägarfunktion
Bolagets verksamhet står, enligt Kommunallagen 6kap 1 §, under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ägarfunktion över
bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelserna ska ges den information och tillställas de handlingar
som man begär. Karaktären och omfattningen av den löpande informationen
ska fastställas efter samråd med Bolagets styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen (enligt kommunallagen 6 kap 9 §)
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet
omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
Ägarråd med kommunen ska genomföras minst två gånger per år.
Ordföranden ska kalla till dessa ägarråd. Minnesanteckningar ska föras och
tillställas kommunen.
5. Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med Bolagets verksamhet framgår av Bolagets bolagsordning.
I Bolaget bedriven verksamhet har stor betydelse för Rättviks kommun och
dess invånare. Verksamheten skall bidra till att göra Rättviks kommun till
framgångsrik och attraktiv kommun, till nytta för både kommuninvånare och
näringsliv. Ägarrollen är därför ett viktigt instrument för kommunens
ambition att påverka och styra utvecklingen i de av Bolaget bedrivna
verksamheterna. Verksamheterna ska bedrivas utifrån ett långsiktigt och
driftsäkert perspektiv.
God teknisk praxis ska tillämpas, optimalt resursutnyttjande eftersträvas, den
yttre miljön ska påverkas i minsta möjliga grad och kundens behov av
service sättas i första rummet.
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Datum

2018-xx-xx

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Rättviks kommun:
1.
2.
3.

Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde
bereda vattenförsörjning och avlopp till bostadsbebyggelse
eller annan bebyggelse.
Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och
utrustning.
Bolaget ska verka för en samsyn mellan Dala Vatten och
Avfall AB:s ägare vad gäller vatten, avlopps- och avfallsfrågor.

6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet och organisation
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets
styrelse. Styrelsen har att fortlöpande se över och anpassa organisationen så
att den på bästa sätt skall stödja bolagets ändamål.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolaget ska
drivas så att en sådan långsiktig ekonomisk ställning som beskrivs i punkt 7
upprätthålls.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster.
Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen.
Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet
om detta medför nackdelar för den totala kommunala organisationen som är
större än fördelarna för Bolaget. Kommunen och Bolaget ska därför i samråd
söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.
Bolaget ska verka för efterlevnad av god sed för styrning av kommunala
bolag i enlighet med av Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer.
7. Ekonomiska mål och verksamhetsmål
Ekonomi
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Bolaget ska ha en långsiktigt solid ekonomi med utrymme för nödvändiga
investeringar. Bolaget ska primärt finansieras genom kundernas avgifter,
d.v.s. taxekollektivet.

Miljö
Bolaget ska stödja Dala Vatten och Avfall AB:s målsättning att uppfattas
som ett miljöföretag och kännetecknas av ett miljöarbete i framkant med
stort engagemang i frågorna.
Leveranssäkerhet
Bolaget ska säkerställa ett säkert och robust vatten, avlopp och avfallssystem
som ger bolagets kunder en hälso- och miljömässigt säker produkt med få
driftsavbrott. Bolaget ska vidare säkerställa avfallshantering som är enkel,
tillgänglig och möter både kundernas behov och miljö- och hälsokrav.
Information och dialog
Bolaget ska stödja Dala Vatten och Avfall AB:s målsättning att ha en snabb,
öppen och tydlig dialog med både ägare och kunder på de sätt som behövs
och efterfrågas och med de sätt och kanaler som finns tillgängliga.
Gemensamma regelverk
Bolaget ska tillsammans med Dala Vatten och Avfall AB sträva efter att
Dala Vatten och Avfall AB:s ägarkommunernas teknikbolag i största
möjliga utsträckning har lika regler som ett led i att uppnå största möjliga
samverkansfördelar för bolagets kunder.
8. Underställningsplikt
Kommunfullmäktige ska innan beslut fattas, godkänna:
a)
b)
c)
d)

bildande och förvärv av dotterbolag eller aktieposter i bolag,
planer på ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet,
fastställande av taxor för taxefinansierad verksamhet
större enskilda investeringar som kräver särskild eller utökande av
kommunal borgen samt vid påverkan av beslutade taxor

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt framgår av bolagsordningen.
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Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant
slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med
kommunstyrelsen.

9. Budget och handlingsprogram
Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de
närmaste fem räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och
omsätts i en årsbudget.
Bolagets verksamhets- och ekonomiplanering ska samordnas med
kommunen. Samordning av tidplaner ska ske avseende
verksamhetsplanering/budget-, uppföljnings- och redovisningsarbete.
10. Underlag för samordnad redovisning
Bolaget ska årligen senast vid den tidpunkt som årligen fastställs
tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande
av kommunernas delårsrapporter och årsredovisningar.
11. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla kommunen väl informerade om sin verksamhet. En del av
denna information ska lämnas i form av dels budget för kommande år enligt
punkt 9 ovan, dels ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning relaterad
till innevarande års budgeterade verksamhet. Det åligger bolaget att till
kommunstyrelsen snarast översända:
a) underlag för samordnad redovisning enligt p 10
b) protokoll från bolagsstämma
c) protokoll från styrelsesammanträde
d) Bolagets årsredovisning
e) revisionsberättelse
f) granskningsrapport.
Uppgifter om enskilda leverantörers ekonomiska förhållanden skall inte
lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon honom närstående lider men. Hänvisning skall vid vägrat
utlämnande ske till aktuellt lagrum i Offentlighets- och sekretesslagen
12. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande
av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om
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VD så beslutar. Vägran att utlämna handling skall på begäran prövas av
bolagets styrelse.
Bolaget ska tillämpa den enligt Avgiftsförordningen (SFS 1992:191), §§ 1622, gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.
Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan.
13. Upphandling
Lagen om offentlig upphandling samt lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna är tillämplig för bolaget. Bolaget ska sträva efter att
nå upphandlingsfördelar i samarbete med övriga ägarkommunerna i Dala
Vatten och Avfall AB .

14. Information till Kommunfullmäktige
Bolaget ska årligen sedan årsredovisning, revisionsberättelse och
granskningsrapport tillställts kommunen via kommunstyrelsen och i god tid
innan bolagsstämma hålls anordna information för ledamöterna och
suppleanterna i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige avgör formen för
informationen.
Frågor vid informationen ska ej besvaras om därigenom skulle röjas
uppgifter som enskild ej har rätt att ta del av.
15. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i
detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av kommunens syfte med densamma och av kommunens
uppställda mål.
Uttalandet ska vara utformat så att det kan läggas till grund för
lekmannarevisionens granskning liksom för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
och beslut enligt kommunallagen 6 kap 1 och 1a§§.
16. Granskningsrapporten
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt
utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv,
liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

140

6(7)

Datum

2018-xx-xx

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om
bolaget brister i de avseende som omnämns i första stycket.
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Redovisning nr 1 2018 av ej färdigbehandlade medborgarförslag
Mottagandedag
Diarienummer Ämne/Ärende
KF-sammanträde

Medborgarförslaget befinner sig hos

1. 2011-02-03

Medborgarförslag om lika rätt att välja skola för föräldrar i Rättviks kommun

Kommunstyrelsens ordförande

Medborgarförslag om att alla i Rättvik behöver parkering

Återremitterat i KS 161206
Samhällsutvecklingsförvaltningen

2. 2012-08-23

2011/36
2012/449

Medborgarförslag om cykelväg mellan Ickholmen och Vikarbyn
3. 2013-02-07

2013/56

Samhällsutvecklingsförvaltningen

4. 2017-09-14

2017/644

Medborgarförslag gällande solcellspaneler på kommunala nybyggen och
ombyggnationer

RFAB

5. 2017-11-16

2017/723

Medborgarförslag om att ha en ungdomspanel

Kommunstyrelsens ordförande

6. 2017-11-16

2017/731

Medborgarförslag gällande ungdomsmiljonen

Kommunstyrelsens ordförande

7. 2017-12-14

2017/899

Medborgarförslag angående offentliga toaletter vid fontäntorget

Samhällsutvecklingsförvaltningen

8.2018-02-22

2018/28

Medborgarförslag gällande beachhandbollsplan vid Siljan

Samhällsutvecklingsförvaltningen

9. 2018-02-22

2018/127

Medborgarförslag gällande planskild korsning över riksväg 70

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Medborgarförslag redovisning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-24
Kommunstyrelsen

KS § 66

Dnr 2018/360 009

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2018
Ärendebeskrivning
Förelåg redovisning nr 1 2018 av ej färdigbehandlade motioner.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade att motionen om undantag från
parkeringsbestämmelser på Filarvägen och Golfvägen avskrivs på grund av
inaktualitet då motionen ställdes 2012-08 samt att redovisningen överlämnas
till kommunfullmäktige och läggs till handlingarna
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Anki Dådermans (S) yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit Anki Dådermans (S) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen om undantag från parkeringsbestämmelser på Filarvägen
och Golfvägen avskrivs på grund av inaktualitet då motionen ställdes
2012-08.
2. Redovisning nr 1 2018 av ej färdigbehandlade motioner läggs till
handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Redovisning nr 1 2018 av ej färdigbehandlade motioner
Mottagandedag
KF-sammanträde

Diarienr

Motionär(er)

1. 2012-08-23

2012/450 009 Stig Fredriksson, miljöpartiet

2. 2015-06-11

2015/233 75

Socialdemokraterna

3. 2016-10-28
4.2017-09-15

2016/596
2017/705

5. 2017-09-15

2017/709

Moderaterna
Miljöpartiet det Gröna, Carola
von Walter
Miljöpartiet det Gröna

6. 2017-12-14

2017/934

Vänsterpartiet, Ylva Alm

7. 2017-12-14

2017/935

Vänsterpartiet, Ylva Alm

8. 2017-12-14

2017/955

9. 2018-02-22
10. 2018-02-22

2017/959
2018/70

Socialdemokraterna, Mari
Bergfeldt
Vänsterpartiet, Ylva Alm
Moderaterna, Fredrik Ollén

11. 2018-02-22

2018/112

Vänsterpartiet, Ylva Alm

Ämne/Ärende

Motionen befinner sig hos

Motion om undantag från parkeringsSamhällsutvecklingsförvaltning
bestämmelser på Filarvägen och Golfvägen
Motion om införande av intraprenad inom vård- KS 180522
och omsorgen i Rättvik
Motion om att utse Årets Entreprenör
Motion om att utveckla arbetet med
förändringsprojekt i Rättviks kommun
Motion om tid för lämnande av svar på
Interpellation
Motion angående belysning vid
återvinningsstationerna i Rättviks kommun
Motion angående att regnbågsflaggan är en
symbol för stolthet för alla
Motion om att Ore församling ska föras till
stödområde A
Motion om att införa 6-timmars arbetsdag
Motion angående möjligheten för Rättviks
kommun att starta en kockutbildning
Motion gällande HBTQ-certifiering
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Beredningen
Stab- och serviceförvaltningen
Stab- och serviceförvaltningen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Beredningen
Kommunstyrelsens ordförande
Stab- och serviceförvaltningen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Stab- och serviceförvaltningen

Till
Kommunfullmäktige
Rättviks kommun

Enkel fråga till kommunalrådet Anette Riesbeck om biblioteksfilialernas öppettider
På kommunens hemsida under Rättvik kultur återfinns biblioteksfilialernas ordinarie
öppettider. Det ska vara öppet tre dagar i veckan på lite olika tider. Men så är inte
verkligheten. Ofta har ingen ersättare satts in vid ordinarie personals frånvaro utan biblioteken
har då varit stängda. Söker man på respektive biblioteksfilial så framgår det att öppettiderna
nu är kraftigt begränsade. Denna situation har nu rått sedan årsskiftet och är så fortfarande ett
tertial senare.
Det är en ordning som inte är acceptabel. Viktigt att Ore och Boda bibliotek är tillgängliga för
medborgarna både ur kulturell, demokratisk och bildningssynpunkt. Förutom litteratur och
andra media finns där också möjlighet att exempelvis ta del av samhällsinformation,
kommunala planer, låna dator och kopiera. Biblioteken används också av skolorna.
Medborgarkontor är inrymt i Ore bibliotek.
I strategiska mål 2018 så anges att ”vi har utvecklat biblioteksfilialerna i Boda och Furudal till
mötesplatser”. Det rimliga vore väl då att man kan erbjuda bemanning på ordinarie öppettider.
Istället så har möjligheterna till utveckling begränsats och risken är att några tappar intresset
att besöka filialerna.
Mina frågor är:
Vilka åtgärder har vidtagits för att kunna hålla öppet på ordinarie tider på Boda och Ore
bibliotek?
När kan vi förvänta oss att kulturenheten klarar av att bemanna ordinarie öppettider och att vi
kan få början på måluppfyllelsen att utveckla biblioteksfilialerna till mötesplatser?
Östanvik 8 maj 2018

Mari Bergfeldt (s)
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Till
Kommunfullmäktige
Rättviks kommun

Interpellation till kommunalrådet Anette Riesbeck angående kommunalt mål för
bredband och strategi för att uppnå målet.
Rättvik har en tydlig målsättning för sin bredbandsstrategi, något som redovisas på
kommunens hemsida: ” Målsättningen är att alla, både medborgare och näringsliv, ska
uppleva att modern informationsteknik (it) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År
2020 bör minst 90 % av kommunens invånare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till
bredband med hög överföringshastighet.” Eftersom målsättningen överensstämmer med
ambitionerna i ”Bredbandsstrategi för Sverige” innebär det tillgång på bredband med minst
100 Mbit/s.
I regeringens nya bredbandsstrategi är målet att år 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet
och medborgare. Inte minst för landsbygden om människor ska kunna bo kvar eller bosätta
sig i byarna. Det är också en förutsättning för befintliga företag och förhoppningsvis
nyetableringar.
Inom drygt ett och ett halvt år ska alltså 90 % av kommunens invånare ha tillgång till
bredband på minst 100 Mbit/s vilket motsvarar hög överföringshastighet. Post- och
telestyrelsen redovisar på sin statistiksida bland annat följande när det gäller Dalarna:
Tillgången till fast bredband, med hastigheten 100 Mbit/s
Kommun

Hushåll

Arbetsställen

Rättvik
Leksand
Länet

42.25 %
61.04 %
63.33 %

30.51 %
56.54 %
48,79 %

Tillgång till, eller i absolut närhet till bredband med hastigheten 100 Mbit/s
Kommun

Hushåll

Arbetsställen

Rättvik
Leksand
Länet

56.01 %
73,36 %
74.97 %

41.07 %
67.47 %
60.94 %

Det finns 5 654 hushåll och 2 291 arbetsställen i Rättviks kommun. Oavsett vilken statistik
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man väljer så är det längt kvar till målet år 2020. Alltför många hushåll och arbetsställen
saknar tillgång till bredband med hög överföringshastighet. Dessa låga siffror för Rättvik är
tämligen oroväckande när det endast är ett och ett halvt år kvar för att uppnå bredbandsmålet. Därför måste ett antal frågor ställas.
Invånarna i kommunens norra byar runt Oresjön har under snart tre års tid upplevt en
situation där flera företag kraftigt marknadsfört sig själva för fiberutbyggnad. Vissa företag
har även gått så långt som att sluta villkorade avtal med invånare i byarna. Med flera företag
har det blivit en uppdelning geografiskt vilket troligen inte gynnar förutsättningarna för
fiberutbyggnad. Ingen tycks dock villig att ta det första spadtaget. Det verkar som man bara
avvaktar vad konkurrenterna gör. Dala Energi AB som tagit på sig att söka så kallade LBPpengar var först ut med marknadsföringen men de ansökte inte om medel för Dalbyn och
Arvet. På möte i Furudal för drygt ett år sedan meddelade de att intresset var för lågt i
Furudal. Senare under våren ändrade de sig, kanske beroende på att en annan aktör
agerade, och erbjuder nu fiber där. På östra sidan agerade man ett halvår efter att en annan
aktör redan bearbetat området vilket hitintills inte gett något resultat.
Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor:
Är kommunens mål fortfarande att 90 % av kommunens invånare och näringsliv ska ha
tillgång till bredband med hög överföringshastighet vid 2020?
Är bedömningen att målet kommer att uppnås?
Har kommunen fortfarande fullt förtroende för att Dala Energi AB klarar av att utföra sitt
uppdrag för fiberutbyggnad så att målet uppnås? Om inte, vilken strategi har kommunen i
egenskap av delägare i företaget?
Är kommunen under nuvarande styre villiga att satsa ekonomiska medel för att påskynda
utbyggnaden av fiber, speciellt i kommunens norra delar och Boda finnmark? Eller finns det
någon annan alternativ strategi?

Östanvik 7 maj 2018

Mari Bergfeldt (s)
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Interpellation från Miljöpartiet de gröna
till Hans Furn
gällande Sjöbodsprojektet

Lite bakgrund:
I november 2014 inlämnades ett medborgarförslag om att kommunen skulle upplåta mark, i direkt
anslutning till strandlinjen, för möjlighet att bygga sjöbod, båthus, dagstuga samt uppförande av
allmänhetens brygga sträckan mellan båthamnen och reningsverket.
Ur förslaget:





Att kommunen bjuder ut tomter, inte större än att en sjöbod eller liknande får plats, till
självkostnadspris. Storleksexempel på byggnader 15-25 kvm
Att varje ägare erhåller en bryggplats mitt emot sin sjöbod.
Att tomterna företrädesvis ska erbjudas mantalsskrivna i Rättviks kommun
Att allmänheten ska kunna flanera fritt utmed bryggan.

I medborgarförslaget fanns ingen skrivning om uthyrning av sjöbodarna.

170317 diariefördes en presentation av projekt Sjöstad. Presentationen gjordes av Tillväxt&tillsyn
samt Rättviks kommun. Det framgår inte riktigt vad resp. organisation har för roll i denna
presentation.
I presentationen lyfte man fram flera olika sätt att lösa nyttjande av marken. Vid försäljning beskrivs
följande nackdelar:



Kommunen förlorar allt inflytande över området
Svårt att förhindra permanent boende

170322
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Uppdra till mark- och planchef Anders Sydén att upprätta en Avsiktsförklaring mellan kommunen
och intresseföreningen, som innebär att man ska arbeta efter alternativ B, bostadsarrende med
tomträtt.
Denna avsiktsförklaring finns ej bland kommunens dokument.

Eftersom man, i medborgarförslaget, aviserat att tomterna företrädesvis ska erbjudas mantalsskrivna
i Rättviks kommun har förvaltningen tillfrågats om var och när kommunens medborgare informerats
om möjligheten att ”tinga” en campingstuga. Förvaltningen hänvisade till artiklar i Dalarnas tidning,
Dalademokraten samt möjligheten att lyssna på radiosändning av fullmäktiges möten och protokoll
på hemsidan.
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2017 registrerades Båthamnsvägen Lerdal 4:88 ekonomisk förening, tidigare intresseföreningen.

170607
Förvaltningen uppger i ett mail att,
då ett krav för att vara medlem i föreningen är att man tillgängliggör
stugan för uthyrning, beräknas projektet kunna generera närmare 42 miljoner kronor i årlig
omsättning till bygden under förutsättning att stugorna blir uthyrda enligt ”uträkningen”.

180411
Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att, när detaljplanen har vunnit laga kraft,
fastighetsbilda enligt detaljplanen och sälja 34 stycken tomter á ca 90 m2/st på för kommunen bästa
möjliga villkor.
Strandskyddet kommer därmed att upphävas.

Våra frågor






Kommer kommunen att göra en miljökonsekvensbeskrivning inför exploatering av området
och hur kommer denna att finansieras?
I medborgarförslaget föreslogs tomter, inte större än att en sjöbod eller liknande får plats.
Nu är förslaget på tomtstorlek 90m2. Det är betydligt större än sjöbodstomter på andra
attraktiva sjötomter. Mindre tomter ger ju också större plats för allmänhetens tillträde. Vad
föranleder denna förändring?
Om tomterna säljs, hur kan man då villkora att stugorna tillgängliggörs för uthyrning?
När och om detaljplanen vinner laga kraft – på vilket sätt tänker förvaltningen agera för att
få, för kommunen, bästa möjliga villkor? Kommer tomterna att säljas så att vem som helst
får möjlighet att köpa? Kommer skrivningen i medborgarförslaget , om att tomterna
företrädesvis ska erbjudas mantalsskrivna i Rättviks kommun, att beaktas?

Mp anser att upphävande av strandskydd ska genomföras mycket restriktivt, i synnerhet i områden
av stort allmänintresse.

Rättvik 180509

Miljöpartiet de Gröna i Rättvik
Karin Elfving
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-19
Kommunfullmäktige

KF § 29

Dnr 2018/320 11

Val av revisor till naturvårdsfonden efter Torsten
Hedlund (S)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse ny revisor till Naturvårdsfonden efter
Torsten Hedlund (S)
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att återremittera ärendet för vidare utredning om
vilken typ av revisor som ska väljas.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Hans Furns (C) yrkande och fann att
kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras för vidare utredning om vilken typ av revisor som
ska väljas.
___________________
Sändlista:

Kommunfullmäktiges beredning

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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