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Dnr 2017/319 007

Frågor om införande av digitalisering
Ärendebeskrivning
Revisionen i Rättvik har ställt två frågor med anledning av införandet av
digital ärendehantering – där handlingar distribueras digitalt till fullmäktige,
nämnder och utskott.
1. Vilket politiskt beslut har fattats om införande av digitalisering?
2. Vilket underlag låg till grund för beslutet?
Förslag till yttrande:
Under de senaste 10-15 åren har riksdag, regering och Sveriges Kommuner
och Landsting bejakat och poängterat vikten av en digital utveckling av
välfärden. Internet och informationstekniken påverkar alla samhällsområden
med väldig kraft. E-samhället omfattar utnyttjande av informationsteknik
(IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. E-förvaltning är
så mycket mer än en fråga om IT. Tekniken är en resurs som rätt utnyttjad
förenklar för privatpersoner och företag, stödjer effektivitet, kvalitet och
samverkan samt bidrar till att utveckla demokrati, organisationer och
arbetssätt.
Vi blir allt fler i Sverige och våra behov av och krav på välfärden – till
exempel vården, skolan och omsorgen – ökar. Behovet av nya medarbetare
är stort och kostnaderna ökar snabbt. Ska kommuner, landsting och regioner
kunna fortsätta erbjuda en välfärd i toppklass, behövs mer resurser men
också nya, smarta lösningar, som möter medborgarnas behov i takt med den
digitala utvecklingen i samhället. Det behövs en digital teknik som hjälper de
anställda i välfärden att utföra jobbet enklare och med högre kvalitet, för
samma resurser och med mindre krångel. Numera tar allt fler det för givet att
ärenden ska kunna utföras enkelt och säkert via nätet så kallade e-tjänster.
En del av ovanstående var det som stab- och serviceförvaltningen använde
sig av som underlag för att införa en digital ärendeprocess i Rättviks
kommun. Rättviks kommun behöver utveckla fler e-tjänster för medborgarna
i kommunen och att digitalisera ärendeprocessen ansåg förvaltningen ingick
i den vanliga verksamhetsutvecklingen. Dessutom har mellan 85-90 procent
av landets 290 kommuner redan en digital ärendeprocess.
Förvaltningens förslag till beslut
- Avge yttrande enligt ovanstående.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
_____________________________________________________________________________________
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Frågorna anses vara besvarade utifrån ovanstående yttrande.
___________________
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Dnr 2017/654 89

Medel till fallförebyggande, riktade insatser
Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från fallförebyggande styrgruppen genom Iréne Sturve.
” Säkerheten går hand i hand med livskvalitén
Varannan kvinna och var femte man beräknas få en fraktur under sin livstid.
Utifrån denna bakgrund blir äldres fallolyckor en stor
befolkningsangelägenhet. Förebyggande insatser kan vara avgörande för att
förbättra äldre personers hälsa och trygghet.
Antalet fallskador ökar totalt
Fallskadorna ökar, men det handlar inte bara om att antalet äldre ökar – det
utkristalliseras mer och mer som en ny välfärdssjukdom. Det finns mönster
som visar att stigande BNP tycks ge fler fallolyckor i de flesta länder.
I takt med att välfärdssamhällen utvecklas förändras den demografiska
bilden med allt piggare äldre, som lever längre och blir fler till antalet.
Samtidigt ökar även andelen sköra äldre, genom en förbättrad sjukvård där
många räddas till livet. Antalet äldre förväntas öka med 327 000 personer
inom ett decennium. En topp av fallolyckor som kräver sjukhusvård kan
inträffa runt åren 2020-2030.
Vad kostar fallolyckorna?
Om man räknar antalet vårddagar är lårbensfraktur den tredje största gruppen
efter schizofreni och stroke. Kostnaderna för en höftfraktur är omkring en
kvarts miljon kronor första året efter frakturen. Kommunerna får därefter ta
en stor del av fortlöpande omkostnader för eftervård och ökat vårdberoende.
Ett effektivt fallförebyggande arbete i kommunen är ett sätt att öka
livskvalitén, bidra till minskat lidande och att minska kostnaderna.
Allmänt skadeförebyggande för +75.
Det finns idag mycket god kunskap om Vem som faller och var man faller,
Varför man ramlar och Hur man förebygger bäst.
Nuvarande kunskapsläge när det gäller förebyggande fallskadearbete visar
att det är mest framgångsrikt att arbeta med riktade insatser till
åldersgruppen 75 år och äldre.
Riktade insatser hösten 2017
Med hänvisning till det antagna arbetet ”Fallförebyggande i samverkan” har
styrgruppen gjort ett omtag kring de eftersläpande åtgärderna. Resurserna
och kostnaderna har fördelats om. Hösten 2017 är två riktade insatser
planerade:
_____________________________________________________________________________________
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Utskick till kommunens ca 1 700 personer som är 75 år och äldre, i
ordinärt boende. Utskicket innehållande; informationsbrev, foldern
Säkerhet i vardagen från MSB samt en Checklista för trygghet och
säkerhet. I utskickets brev finns kontaktuppgifter dit man kan vända
sig för råd och stöd samt ett erbjudande om hembesök, för den som
så önskar.



Utbildningsinsats för det fallförebyggande arbetet gällande
vårdpersonal, enhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal.
Utbildningskostnaden för personalen tas i den ordinarie driften.
Föreläsare (en fysioterapeut) köps in och debiteras HS enheten då
ingen fysioterapeut har kunnat åta sig uppdraget pga. vakanser.

Kvarstår finns kostnad för utskick till personer över 75 år i ordinärt boende
(30 000 kr) samt kostnad för kringarrangemang och lokal i samband med
utbildningsinsatserna (15 000 kr).”
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslår att KS anslår medel, 45 000 kr till de riktade insatserna gällande
fallförebyggande åtgärder, hösten 2017.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställa proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets beslut
1. Bevilja fallförebyggande gruppen medel om 45 000 SEK till riktade
insatser gällande fallförebyggande åtgärder under hösten 2017.
2. Medel om 45 000 SEK tas ur kommunstyrelsens budget.
____________________
Sändlista:
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Dnr 2017/333 882

Medborgarförslag om att flytta biblioteksfilialen i
Furudal till centrum
Ärendebeskrivning
Göran Persson, Saharavägen 21, Furudal, inlämnade 2017-04-04 rubricerade
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Flytta biblioteksfilialen i Furudal till centrum.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
__________________
Yttrande
Förelåg yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen:
”Låntagare:
Furudals skola samt Förskolan Vindförberg står för en stor del av Ore
biblioteks utlåning. Avståndet mellan skola-bibliotek uppskattas till en
knapp km. Det är mycket uppskattat av lärare och föräldrar att skolbarnen
lätt och snabbt kan besöka biblioteket. Tidsaspekten är viktig. De behöver
heller inte ut på den tungt trafikerade väg 301/296. Även om gångbana nu
ordnats, måste ändå vägen korsas två gånger för att nå centrum.
Låntagare sommartid:
Vad gäller sommarens utlån har biblioteket en hel del låntagare från övriga
Sverige. Här erbjuds även fritt WiFi.
Öppethållande:
Biblioteket är öppet 12 timmar per vecka.
Lokaler:
Den befintliga lokalen på nedre plan i Orestrandhuset är ändamålsenlig vad
beträffar utrymme för böcker, samlingar, sittplatser. Inne i biblioteket kan ca
16 personer sitta för kurser, mindre föredrag mm. I det så kallade Orerummet
kan 6 personer sitta. Vägg i vägg finns Orestrands samlingssal, där ett 50-tal
besökare får plats vid föreläsningar mm.
Parkering:
Möjligheten att parkera är inte optimal, men har förbättrats under senare år.
Nu finns plats för ett 10-tal bilar vid biblioteket.
Förslag på förbättring:
För att uppväga att bibliotekets placering inte är central i Furudal, är det
nödvändigt med bättre skyltning. I samråd med berörda myndigheter bör
_____________________________________________________________________________________
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alltså informationsskyltar placeras på lämpliga platser, vilket i viss mån
uppväger en mer central placering av biblioteksfilialen i Furudal. Detta är
genomförbart utan några större kostnader för verksamheten.”
Förvaltningens förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avslå medborgarförslaget.
___________________
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Dnr 2013/502 841

Medborgarförslag om att utveckla tillsynsfunktionerna i
kommunens verksamheter
Ärendebeskrivning
Adrian Svensson, Smiängsvägen 16, Vikarbyn, har 2013-08-26 inlämnat
Rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Utveckla tillsynsfunktionerna i kommunens verksamheter.
Att ”Tillväxt- och Tillsynskonceptet” som är ett projekt som ska ge en bättre
samsyn mellan kommunen och företag som handhar livsmedel och på så sätt
hjälpa företagen att växa, implementeras till att börja med inom alkoholhandläggningen. Restaurangutbudet är viktigt för att turismnäringen ska
kunna fortsätta växa.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-24
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.
____________________
Yttrande
Stab- och Serviceförvaltningen har genom Ulf Israelsson gett följande
yttrande:
”I ett medborgarförslag daterat 2013-08-26 har Adrian Svensson föreslagit
att utveckla tillsynsfunktionen i kommunens verksamheter. Konceptet
Tillväxt och Tillsyn har applicerats på livsmedelstillsynen och Adrian
Svensson menar att en naturlig utveckling är att även inkludera
alkoholtillsynen.
Samhällsbyggnadsberedningen har 2014-01-16 § 3 yttrat sig i ärendet och
tycker att medborgarförslaget är bra och föreslår kommunstyrelsen att bifalla
det.
Kommunfullmäktige har under våren 2017 tagit beslut om att byta
nämndtillhörighet avseende alkoholtillsynen från kommunstyrelsen till
miljö- och byggnadsnämnden. Sett ur ett kundperspektiv är bedömningen att
samordning av verksamheterna gör det enklare och tydligare för den enskilde
näringsidkaren att veta vem och vart man vänder sig när det gäller
ansökningar och tillsyn. Sammantaget är detta i linje med konceptet Tillväxt
och Tillsyn där Rättviks kommun vill skapa bättre förutsättningar för
småföretagande på orten, och dessutom stärka arbetet lokalt med miljö,
kvalitet och säkerhet.”
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Förvaltningens förslag till beslut
- Avge yttrande enligt ovanstående och därmed anse
medborgarförslaget bifallet.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avge yttrande enligt ovanstående och därmed anse
medborgarförslaget bifallet.
___________________
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Dnr 2017/29 73

Medborgarförslag om att installera wifi-nät på
kommunens äldreboende
Ärendebeskrivning
Kerstin Wilkensson Ahlgren, Slöjdvägen 5A, Rättvik har 2017-01-12
inlämnat rubricerat medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Installera wifi-nät på kommunens äldreboende då det nu är en ny generation
som är van att använda läsplattor och datorer.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-09
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning och beslut.
___________________
Yttrande
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
”När medborgarförslaget ställdes i början av 2017 hade arbetet påbörjats
med att installera wifi på alla äldreboenden. Arbetena färdigställdes innan
midsommar 2017 så wifi-nät finns numera på alla äldreboenden i
kommunen.”
Förvaltningens förslag till beslut
- Medborgarförslaget är bifallet.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarförslaget är bifallet.
__________________
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Meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär:
17:29

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och
Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt
AkademikerAlliansen.

17:31

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas
vägran att medverka i abortvård.

17:34

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring för
semesterläggningen för fem barnmorskor.

17:35

Överenskommelse om ändring och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor – HÖK T med AkademikerAlliansen.

17:39

Studiestartstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande
arbete till grundläggande och gymnasial utbildning.

17:40

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag (2017:151) om
meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som till någon
del är offentlig finansierad genom direkt stöd eller betalning
från det allmänna.

Länsstyrelsen – Tillsyn över efterlevnad av Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor. Dnr: 2017/648
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.
_________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

12

1(1)

