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Sammanträdesdatum
2018-02-27

Kommunstyrelsen
Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30- 09:40

Beslutande Annette Riesbeck (C), ordf.
Hans Furn (C)
Camilla Ollas Hampus (C)
Joanna Stridh (C)
Fredrik Ollén (M)
Per Segerstéen (M)
Susanne Säbb Danielsson (L)
Jan Dahlquist (S)
Anki Dåderman (S)
Britt-Marie Essell (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Lars-Erik Kalles (S)
Carola von Walter (MP)

Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef
Terese Renbro, sekreterare
Betty Ann Eriksson, verksamhetschef stöd och omsorg, § 29
Lena Fröyen, förvaltningschef socialförvaltningen, § 29
Eva Sjöblom, IT-strateg, § 29
Ann Lissåker, ekonomichef, § 31
Nicke Welin-Berger, överförmyndare, § 33

Justerare Per Segerstéen (M), Lars-Erik Jonsén (S) ers. Joanna Stridh (C), Anki Dåderman (S) 
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-03-05 15:00

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 29-40

Terese Renbro

Ordförande
Annette Riesbeck

Justerare
Per Segerstéen Lars-Erik Jonsén

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-02-27

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-05 Datum då anslaget tas ned 2018-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Terese Renbro
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Sammanträdesdatum
2018-02-27

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 29 Information - socialförvaltningen om välfärdsteknik 2018/81 
151

§ 30 Medborgarförslag om lekpark och utegym 2017/462 
81

§ 31 Medborgarförslag om kortläsare i kiosken i 
Rättviksskolan

2012/530 
611

§ 32 Revisionsrapport Intern kontroll och uppsiktsplikt 2017/843 
007

§ 33 Mentorsarvoden - Gode män och förvaltare 2018/126 
75

§ 34 Avsägelse uppdrag i samhällsbyggandsutskottet, 
Markus Gavatin (M)

2018/171 
11

§ 35 Valärenden 2018/177

§ 36 Delegationsbeslut tjänstepersoner och ordföranden 
2018

2018/7 
362

§ 37 Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna 
utskott 2018

2018/8 
362

§ 38 Delegationsbeslut personalutskottet 2018 2018/9 
362

§ 39 Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottet 2018-
01-17

2018/12 
362

§ 40 Meddelanden 2018 2018/6 
363
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_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 29 Dnr 2018/81 151

Information – socialförvaltningen om välfärdsteknik

Ärendebeskrivning 
Representanter från socialförvaltningen och IT-enheten informerade om hur 
de inom socialförvaltningen, framför allt inom hemtjänst och äldreomsorg, 
arbetar för att digitalisera verksamheterna.
Idag har hemtjänsten och äldreomsorgen:

 Digitala larm hos de brukare som har beviljade hemtjänstinsatser 
samt på äldreboendena.

 Smarta mobiler inom hemtjänsten som arbetsverktyg.

 Digitala planeringsverktyg.

 WiFi på alla särskilda boenden.

 Teknikcoacher som ska främja digital användning.
På tur i införandet av digitala verktyg står:

 Digital biståndshandläggning

 Nyckelfria lås inom hemtjänsten

 iPads och VR-glasögon på de särskilda boendena.
Arbetet med digitalisering är ständigt pågående och några av de framtida 
projekten är bland annat möjligheten att installera trygghetskamera nattetid 
hos de brukare som har nattillsyn, GPS-larm och medicinrobotar.
Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Carola von Walter (MP), Lars-Erik Kalles (S), Joanna 
Stridh (C) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut    
- Informationen lägg till handlingarna
___________________

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-02-27

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 30 Dnr 2017/462 81

Medborgarförslag om lekpark och utegym 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats angående lekpark och utegym. 
Medborgarförslaget anser att förslaget främjar kommunen till det bättre för 
dom barn, vuxna, pensionärer som bor i Rättvik och även turismen som 
kommer till Rättvik. Det skulle göra Rättvik mer attraktivt och tillgängligt. 
Att anlägga lekpark/temapark och utegym skulle främja hälsan för unga och 
gamla man skulle kunna umgås tillsammans och platsen skulle vara vid enån 
inte i skogen utan det skall synas.
Förvaltningens synpunkter
Det är bra att främja folkhälsan genom aktiv lek och träning i alla åldrar.
När kommunen skall bygga och ansvara för ett utegym måste de regler och 
standards som finns på området följas. När det gäller utegym tänker vi i 
första hand på träning för vuxna och inte lekplatser/temaparker. Utegym 
produkter är avsedda att användas av ungdomar och vuxna och bör placeras 
så att de inte förväxlas med lekplatsutrustning. Gymutrustningen kan delas in 
i fitnessutrustning och multisportutrustning som är permanent installerad 
utomhus i offentlig miljö, bör inspekteras och underhållas i enlighet med 
gällande europeisk standard, EN 16630 eller EN 15312- avseende denna 
produktgrupp. 
Lekredskap skall följa den europeiska standarden EN 1176-1177.
Kommunen arbetar idag med planering av ett utegym på Jarlområdet utöver 
det förs det samtal om att bygga en temapark vid Folkmusikenshus. Svenska 
kyrkan har även planer på att bygga en lekplats i Rättvik.

Förvaltningens förslag till beslut
- Medborgarförslaget anses därmed behandlat.

__________________

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Enligt förvaltningens förslag
___________________

Kommunstyrelsens beslut    
- Medborgarförslaget är därmed behandlat.
___________________

Sändlista: Förslagsställaren
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KS § 31 Dnr 2012/530 611

Medborgarförslag om kortläsare i kiosken i 
Rättviksskolan

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse från ekonomichef Ann Lissåker:
”En elev och medlem i elevrådet på Rättviksskolan föreslog år 2012 att det 
skulle finnas en kortläsare i kiosken på skolan.
Som skäl till förslaget anfördes en förenklad hantering, både för den som 
redovisar kassan och för eleverna som slipper kontanter. Som skäl angavs 
även att det finns begränsningar för antal kontantuttag som eleverna kan göra 
på sina bankkort och att kontanter innebär en ökad stöldrisk.
När frågan tidigare togs upp fick hon ett nej, på grund av kostnaderna och 
”andra vissa orsaker”.
Förvaltningens svar
Kassan på Rättviksskolan omsatte under 2017 ca 226 tkr och under året 
gjordes totalt 70 bankinsättningar. Förvaltningen instämmer i att kontanter 
innebär ökad hantering och ökade säkerhetsrisker, både för personal på 
skolan och för eleverna. 
I kiosker på skolor sker vanligen ett stort antal små inköp. En kortläsare 
kostar ca 199 kronor per månad, kostnaden för varje transaktion är 50 öre 
och 0,45 % på omsättning. För att täcka dessa kostnader så behöver priserna 
i kiosken höjas med 1 krona (inklusive moms) per artikel. Initialt tillkommer 
även en startavgift på 495 kr per kortläsare.
Vid användningen av kortläsare så behöver kortläsaren vara kopplad till 
kassaregistret för att en korrekt kassaredovisning ska underlättas. 
De senaste åren har vi även fått nya betalningsfunktioner så som ”Swich”. 
Kostnaden för varje Swichtransaktion är 1,35 kronor. För att täcka dessa 
kostnader skulle priserna i kiosken behöva höjas med 2 kronor (inklusive 
moms) per artikel. 
När det gäller Swich så finns det i dagsläget problem med att stämma av den 
försäljning som redovisas i kassaregistret mot inkomna pengar på 
bankkontot, då det saknas kopplingar mellan Swichfunktionen och 
kassaregistret. Detta innebär en ökad administration vid användningen av 
Swich.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Betalning via kortläsare ska möjliggöras på Rättviksskolan.
2. Den kortläsare som införskaffas måste vara ansluten till kassaregister.
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3. Vid anskaffande av kortläsare ska priserna på varorna höjas så att   
kostnaderna för kortläsaren och korttransaktionerna täcks.”
Yttranden
Joanna Stridh (C), Fredrik Ollén (M), Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S) 
och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Enligt förvaltningens förslag
______________

Yttranden
Per Segerstéen (M), Susanne Säbb Danielsson (L) och Joanna Strid (C) 
yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) och Joanna Stridh (C) yrkade bifall till allmänna 
utskottets förslag.  

Kommunstyrelsens beslut    
1. Betalning via kortläsare ska möjliggöras på Rättviksskolan.
2. Den kortläsare som införskaffas måste vara ansluten till 

kassaregister.
3. Vid anskaffande av kortläsare ska priserna på varorna höjas så att   

kostnaderna för kortläsaren och korttransaktionerna täcks.
4. Medborgarförslaget är därmed bifallet.

___________________
Sändlista: Förslagsställaren

Ekonomichef
Rektor Rättviksskolan
Ekonomiansvarig BUF
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KS § 32 Dnr 2017/843 007

Revisionsrapport Intern kontroll och uppsiktsplikt

Ärendebeskrivning 
PwC har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av den 
interna kontrollen samt om  kommunstyrelsens utövande av uppsiktsplikten 
över de kommunala bolagen är ändamålsenlig och tillräcklig.
Kommunrevisionens sammanfattande bedömningar är

- Kommunstyrelsen och nämnderna inte helt har säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll

- Kommunstyrelsen utövande av uppsiktsplikten över de kommunala 
bolagen inte helt är ändamålsenlig och tillräcklig.

För framtiden rekommenderar kommunrevisionen följande:
- Kommunstyrelsen tar fram ett övergripande styrdokument som 

tydligt anger på vilket sätt Rättviks kommun ska arbeta för att 
säkerställa en god intern kontroll. Därefter är det viktigt att 
styrdokumentet görs känt inom hela organisationen och att 
uppföljningar görs avseende dess tillämpning.

- Kommunstyrelsen ytterligare tydliggör system och rutiner för 
uppsiktsplikten över de kommunala bolagen. Till exempel vad gäller 
uppsikten över de delägda bolagen och vilken dialog och 
rapportering som behöver ske mellan dotterbolagen och 
moderbolaget samt vilken dialog och rapportering som behöver ske 
mellan moderbolaget och kommunstyrelsen för att säkerställa 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

- Kommunstyrelsen förtydligar vilka upplysningar de önskar av 
moderbolaget gällande dotterbolagen och vilka upplysningar de 
önskar av de delägda bolagen samt hur ofta det ska ske, som stöd för 
fullgörande av uppsiktsplikten.

- Kommunstyrelsen behöver säkerställa att beslut fattas i enlighet med 
KL 6 kap 1a§ även för de delägda bolagen.
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Förvaltningens förslag till yttrande:
Kommunens verksamheter kan beskrivas i ett antal processer, ex att låna ut 
böcker, tillhandahålla barnomsorg, betala ut lön till personalen, köpa in 
material. Redan idag sker ett stort antal kontroller i kommunens processer, 
till exempel ska alla fakturor attesteras av två personer innan de betalas. En 
god intern kontroll säkerställer att kontrollerna sker på ett systematiskt sätt 
som utvärderar och utvecklar kommunens processer.
Förvaltningen är positiv till revisorernas rekommendation att anta ett 
styrdokument för kommunens internkontrollarbete. Detta skulle kunna 
säkerställa att kommunens internkontrollarbete sker på ett systematiskt sätt. 
Ett arbete har påbörjats för att ta fram ett övergripande internkontroll 
reglemente.
När det gäller uppsiktsplikten har en dialogdag genomförts den 25 januari 
2018. Vid mötet deltog både styrelseledamöter i bolagen samt representanter 
från kommunen och där diskuterades om bolagsordningar, ägardirektiv samt 
uppsiktsplikten. Arbetet med att se över dessa delar kommer att pågå under 
våren 2018.
Kommunstyrelsen kommer för räkenskapsåret 2017 att fatta beslut enligt KL 
6 Kap  9§  även för de delägda bolagen.   
Yttranden
Joanna Stridh (C), Annette Riesbeck (C), Anki Dåderman (S) och Fredrik 
Ollén (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) och Anki Dåderman (S) yrkade bifall till 
förvaltningens förslag.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
- Avge yttrande enligt förvaltningens förslag.
___________________ 
Yttranden
Hans Furn (C), Britt-Marie Essell (S), Annette Riesbeck (C), Carola von 
Walter (MP) och Lars-Erik Kalles (S) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
- Avge yttrande enligt förvaltningens förslag.
__________________
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Sändlista: Revisionen
Kommunchef
KSO
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KS § 33 Dnr 2018/126 75

Mentorsarvoden - Gode män och förvaltare

Ärendebeskrivning 
Från Rättviks överförmyndare förelåg en skrivelse där införande av 
mentorsarvode i utbildning av gode män och förvaltare föreslås för 
kommunen.
Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna har tittat på hur de i Motala 
kommun gjort när de införde systemet med mentorer. Mentorernas uppdrag 
går ut på att vara en tillgång för en ny förordnad ställföreträdare utan 
handläggningsvana i att rent praktisk komma in i sin verksamhet. En ny 
förordnad god man skulle alltså under max ett års tid ha en mentor att ställa 
sina praktiska frågor till.
Mentorsarvodet i Rättviks kommun skulle då vara 1200 SEK/år (100 
SEK/mån) och vara begränsat till ett års tid.
Yttranden
Fredrik Ollén (M), Joanna Stridh (C), Anki Dåderman (S), Annette Riesbeck 
(C) och Jan Dahlquist (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck yrkade att införa mentorsarvoden i Rättviks kommun och 
att arvodet ska vara 100 SEK/månad och max 1200 SEK för ett 
mentorsuppdrag då uppdraget ska fortgå under maximalt ett års tid. 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann 
att allmänna utskottet bifallit yrkandet. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
1. Införa mentorsarvoden i Rättviks kommun.
2. Arvodet ska vara 100 SEK/mån.
3. Varje mentorsuppdrag ska fortgå under maximalt ett års tid.

_______________
Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Anki Dåderman (S), Annette Riesbeck (C), Carola 
von Walter (MP) och Joanna Stridh (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.  
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   
1. Införa mentorsarvoden i Rättviks kommun.
2. Arvodet ska vara 100 SEK/mån.
3. Varje mentorsuppdrag ska fortgå under maximalt ett års tid.

___________________
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KS § 34 Dnr 2018/171 11

Avsägelse uppdrag i samhällsbyggandsutskottet -  
Markus Gavatin (M)

Ärendebeskrivning 
Markus Gavatin (M) har i skrivelse 2018-02-14 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i samhällsbyggnadsutskottet.

Kommunstyrelsens beslut    
1. Entlediga Markus Gavatin (M) från uppdraget som ledamot i 

samhällsbyggnadsutskottet.
2. Utse Per Segerstéen (M) som ledamot i samhällsbyggnadsutskottet 

efter Markus Gavatin.
___________________

Sändlista: M Gavatin
P Segerstéen
Personalenheten
Kansliet
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KS § 35 Dnr 2018/177

Avsägelse av uppdrag som ledamot i finansutskottet 
och val av ny ledamot i finansutskottet efter Ulrica 
Momqvist (M)

Ärendebeskrivning 
Ulrica Momqvist (M) har i skrivelse 2018-01-17 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i finansutskottet.

Kommunstyrelsens beslut    
1. Entlediga Ulrica Momqvist (M) från uppdraget som ledamot i 

finansutskottet.
2. Utse Annelie Steger Engholm (M) som ledamot i finansutskottet efter 

Ulrica Momqvist (M).
___________________

Sändlista: U Momqvist
A Steger Engholm 
Personalenheten
Kansliet
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KS § 36 Dnr 2018/7 362

Delegationsbeslut tjänstepersoner och ordföranden 
2018

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

Kommunstyrelsens beslut    
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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KS § 37 Dnr 2018/8 362

Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna utskott 
2018

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt allmänna utskottets §§:
2018-02-13
§ 11 Dalapop 2018/80
§ 12 LUPP 2018/106

Besluten förvaras i pärmar i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem Evolution.

Kommunstyrelsens beslut    
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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KS § 38 Dnr 2018/9 362

Delegationsbeslut personalutskottet 2018

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt personalutskottets §§: 
2018-02-15
§ 1 Ersättning valförrättare och röstmottagare val 2018

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem 
Evolution.

Kommunstyrelsens beslut    
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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KS § 39 Dnr 2018/12 362

Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottet 2018

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt samhällsbyggnadsutskottet §§:
2018-01-17
§ 2 Samråd om fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort
§ 3 Förslag om att rensa gamla banvallen mellan Backavägen och 

riksväg 70 samt att grusa upp den
§ 4 Kyrkbergets naturreservat
§ 5 Bildande av naturreservat på Lerdalsbergets topp

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem 
Evolution.

Kommunstyrelsens beslut    
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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KS § 40 Dnr 2018/6 363

Meddelanden 2018

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting

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

Cirkulär:
17:50 Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla
18:01 Ändringar och tillägg i huvudöverenskommelse – HÖK 16 – i 

lydelse 2017-04-01 med OFRs förbundsområde Hälso- och 
sjukvård.

18:02 Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens för-
                      handlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning.

18:03 SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension.
Länsstyrelsen

- Beslut i samråd 12 kap 6 milljöbalken för nyanläggning av   VA, 
Rättviks kommun 

- Meddelande om beslut efter uppföljning enligt Lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och förhöjd beredskap (LEH)

Gysam
- Protokoll från styrgruppsmöte 2017-12-05. (193319)

Inera
- Revidering av allmänna villkor (Ineras allmänan villkor)

Dalabanans intressenter
- Protokoll från styrelsemöte 2017-12-01 (193318)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.
_______________

Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna
_______________
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