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Sida
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

Kommunfullmäktige
Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00-21:50 

Beslutande Se bifogad närvarolista

Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef
Elisabeth Cederberg, sekreterare
Olle Nordkvist, revisor, § 12
Peter Rolander, revisor, § 12
Nicke Welin-Berger, överförmyndare, § 23

Justerare Christer Karlsson (S) och Fredrik Ollén (M), ers Bertil Mårshans (S) och Joanna Stridh 
(C) 
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2017-05-04 kl 15.00

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 10-33

Elisabeth Cederberg

Ordförande
Anna-Maja Roos (C)

Justerare Christer Karlsson (S)              Fredrik Ollén (M) 

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

Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-04-27

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-04 Datum då anslaget tas ned 2017-05-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Elisabeth Cederberg
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista

Närvaro §     12 §     18 §

Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Annette Riesbeck C X X X

2 Christer Karlsson S X     X X

3 Inge Östlund C - - - - - - -

4 Erja Eloranta S X X X

5 Fredrik Ollén M X X X

6 Rune Daniels C X X X

7 Lars-Erik Jonsén S X X X

8 Tom Eriksson §§ 10-11, tom 19:15 SD X - - - - - -

9 C

10 Anki Dåderman S X X X

11 Henrieta Vedberg M X X X

12 Stefan Halling MP X X X

13 Jonny Jones C X X X

14 Lars-Erik Kalles §§ 10-12, 23, tom 20:45 S        X X - - -

15 Katrin Lohed Söderman V X X X

16 Birgitta Dahlkvist C X X X

17 Britt-Marie Essell S X X X

18 Joanna Stridh C X X X

19 Nils Gävert SD X X X

20 Hans Nyberg M X X X

21 Lars-Erik Liss S X X X

22 Jan-Erik Westlund C X X X

23 Mari Bergfeldt S X X X

24 Anders Ehrling                                     C X X X

25 Emely Bakken MP X X X

26 Conny Ploog S X X X

27 Marie Henriks-Backlund C X X X

28 Per Segerstén M X X X

29 Susanne Säbb Danielsson L X X X

30 Barbro Aastrup S X X X
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nr Namn

Närvaro §     12 §     18 §

Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

31 Sverker Eriksson C X X X

32 Elvine Lindell SD X X X

33 Inger Eriksson S - - - - - - -

34 Ylva Alm V X X X

35 Hans Furn C X X X

36 Lena Johansson KD X X X

37 Bertil Mårshans S X X X

38 Markus Gavatin M X X X

39 Jessica Junell C X X X

Ordförande: Anna-Maja Roos              C X X X

Närvarolista KF 2015      37    19    17    19    16

Ej närvarande 2  3  4

Totalt      39    39    39
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ Ärende

§ 10 Information från kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges presidier

6

§ 11 Medborgarförslag om att bygga en rondell vid 
infarten till gamla vägen till Vikarbyn 

2016/506 
31

7 - 8

§ 12 Årsredovisning 2016 2017/266 
04

9 - 10

§ 13 Upphandling av revisionstjänster i kommunens bolag 2017/360 
05

11

§ 14 Motion om en profilering av byskolorna 2013/634 
009

12 - 16

§ 15 Motion om att kommunen bör använda en bank med 
kontanthantering 

2015/545 
009

17 - 18

§ 16 Motion om ett tillgängligt Rättvik 2011/276 
009

19 - 21

§ 17 Motion om säker och trygg busshållplats vid Ingels 
skola 

2016/37 
531

22 - 24

§ 18 Motion om att göra Rättviks kommun till en busszon 2016/228 
009

25 - 26

§ 19 Rapportering ej verkställda beslut 4 kv 2016 2017/18 
709

27

§ 20 Företagspolicy Rättviks kommun 2016/318 
001

28 - 29

§ 21 Hjälpmedelsavgifter 2017/188 
206

30 - 31

§ 22 Förslag till byte av nämndtillhörighet för tillsyn och 
tillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen

2017/216 
001

32 - 33

§ 23 Ändring av ersättningsbestämmelser avseende 
godmanskap för ensamkommande barn

2017/275 
754

34 - 35

§ 24 Partistöd 2017 2017/250 
104

36

§ 25 Inlämnat medborgarförslag om att flytta 
biblioteksfilialen i Furudal till centrum 

2017/333 
882

37

§ 26 Inlämnat  medborgarförslag om att upprätta en 
näringslivsstrategi för Furudal 

2017/335 
14

38

§ 27 Inlämnat medborgarförslag om att sätta upp en fontän 
i Oresjön, Furudal 

2017/334 
866

39

§ 28 Inlämnat medborgarförslag om utplacering av soffor 
på olika platser i Boda  och Ovanmyra 

2017/213 
000

40

§ 29 Inlämnat medborgarförslag om blomlådor och bänkar 
på lämpliga platser i Boda 

2017/242 
000

41

§ 30 Inlämnat medborgarförslag om att införa rättviksmål 
i grundskolan för att bevara dialekten

2017/344 
611

42
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 Inlämnat medborgarförslag om utsmyckning av 
Rättviks rondeller

2017/345 
866

43

§ 32 Inlämnat medborgarförslag om gång- och cykelväg 
vid Genvägen 

2017/364 
312

44

§ 33 Avsägelse från uppdraget som revisor i Rättviks 
kommun

2017/375 
11

45
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 10 Dnr

Information från kommunstyrelsens presidium

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck uppmanade partierna att 
diskutera Region Dalarnas Remiss angående regionindelningen, de vill ha 
svar från kommunerna den 23 maj.
Riesbeck informerade även från mötet med Region Dalarnas direktion, där 
man diskuterade skatteväxlingen vad gäller kollektivtrafiken. Förhand- 
lingarna är ännu inte klara och ett extra direktionsmöte ska hållas den 17 
maj. Ärendet ska tas upp i fullmäktige den 8 juni.

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 11 Dnr 2016/506 31

Medborgarförslag om att bygga en rondell vid infarten 
till gamla vägen till Vikarbyn 

Ärendebeskrivning 
Hanse Rehnman, Sjurbergsvägen 2 A, Rättvik, inlämnade 2016-09-15 
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Bygg en rondell vid infarten till gamla vägen till Vikarbyn. Rättviks 
”farligaste korsning”.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-10
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning.
___________________
Yttrande
Mark- och planenheten har yttrat sig i ärendet och påtalar först ett 
förtydligande, att platsen gäller korsningen Sätra Dalhallavägen-
Sjurbergsvägen på väg 70.
Refuger med avkörningsfiler finns och hastigheten är 70 km/timmen. 
Trafikverket äger vägen och ansvaret över trafiksituationen. Kommunen kan 
i kontakter med trafikverket framföra önskemål om åtgärder samt påverka 
polisen att göra hastighetskontroller.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att med hänvisning till mark- och planenhetens 
yttrande avslås medborgarförslaget.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till mark- och planenhetens yttrande avslås

medborgarförslaget.
_______________
Yrkande
Barbro Aastrup (S) yrkade bifall till medborgarförslaget.
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Sändlista:  H Rehnman
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 11 forts.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att 
kommunstyrelsen bifallit samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
__________________ 
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag
__________________
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 12 Dnr 2017/266 04

Rättviks kommuns årsredovisning 2016

Ärendebeskrivning 
Från ekonomienheten förelåg Rättvik kommuns årsredovisning för 2016. 
Kommunchef Ulf Israelsson och redovisningskamrer Anne Bälter föredrog 
årsredovisningen. Driftredovisningen visar på ett resultat om 15,8 Mkr.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade att årsredovisningen fastställs och överlämnas till 
revisorerna.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rättviks kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2016 fastställs 

och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
2. Rättviks kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2016 

överlämnas till revisorerna för upprättande av revisionsberättelse.
____________________
Redovisningskamrer Anne Bälter och ekonomichef Ann Lissåker föredrog 
årsredovisningen.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt finansutskottets förslag
___________________     
Kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C) och finansutskottets 
ordförande Jonny Jones (C) föredrog årsredovisningen.
Revisorerna Olle Nordkvist och Peter Rolander föredrog upprättad 
revisionsberättelse. 
Yrkanden
Mari Bergfeldt yrkade att i årsredovisningen på sidan 8, 4:e stycket inskrivs 
följande tillägg:
Dala Energi AB har dock inte infriat sitt löfte om att söka medel till 
utbyggnad av fibernätverk i byarna Arvet och Dalbyn trots att intresset var 
högt och att det samlats in underskrifter långt utöver ställda krav.
                                    Sändlista:       Redovisningskamrer
                                                           Ekonomichef
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 12 forts
Jonny Jones (C) yrkade avslag på Mari Bergfeldts yrkande. 
Anna-Maja Roos (C) yrkade att årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 
godkänns och att ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ för räkenskapsåret 2016.
Propositioner
Ordföranden ställde först proposition på Anna-Maja Roos yrkande och fann 
att kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Ordföranden ställde sedan proposition på Mari Bergfeldts yrkande om ett 
tillägg i årsredovisningen och på Jonny Jones avslagsyrkande och fann att 
kommunfullmäktige bifallit Jonny Jones yrkande.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller Jonny Jones yrkande röstar ja.
Den som bifaller Mari Bergfeldts yrkande röstar nej.
Votering
Vid voteringen röstade 19 ledamöter ja, 17 ledamöter röstade nej och 3 
ledamöter var ej närvarande. Se bifogad omröstningslista.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Jonny Jones yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Rättviks kommuns Årsredovisning för verksamhetsåret 

2016. 
2. Bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och 

beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ för 
räkenskapsåret 2016.

Reservation
Mot beslutet reserverade sig Christer Karlsson (S), Erja Eloranta (S), Lars-
Erik Jonsén (S), Anki Dåderman (S), Lars-Erik Kalles (S), Katrin Lohed 
Söderman (S), Britt-Marie Essell (S), Lars-Erik Liss (S), Mari Bergfeldt (S),  
Conny Ploog (S), Barbro Aastrup (S), Bertil Mårshans (S), Stefan Halling 
MP), Emely Bakken (MP), Nils Gävert (SD), Elvine Lindell (SD), Ylva Alm 
(V).
______________________
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 13 Dnr 2017/360 05

Upphandling av revisionstjänster i kommunens bolag

Ärendebeskrivning 
Genom att ha ett och samma revisionsbolag som assisterar kommunens 
förtroendevalda revisor och som utför den auktoriserade revisonen i 
kommunens bolag så ökar förutsättningarna för en bra samordning av 
revisionsuppdragen inom kommunkoncernen. Ett sätt ett säkerställa detta är 
att samordna upphandlingen av samtliga revisionstjänster. En samordnad 
upphandling säkerställer att det vid ett eventuellt byte av revisionsbolag sker 
ett byte av revisionsbolag både som biträden till de förtroendevalda 
revisorerna och som auktoriserade revisorer i bolagen.
Kommunens förtroendevalda revisorer upphandlar redan idag sitt biträde till 
revisionen av kommunens verksamhet och sitt biträde till lekmanna- 
revisionen i de kommunala bolagen.
Den tredje tjänsten som behöver ingå i samordningen är den revison som ska 
ske av den auktoriserade revisorn.  Den auktoriserade revisorn väljs formellt 
av respektive bolags bolagsstämma, men kan upphandlas av kommunens 
förtroendevalda revisorer på uppdrag av kommunfullmäktige.
Förslag
I skrivelse från stab- och serviceförvaltningen föreslås att kommunens 
förtroendevalda får i uppdrag att upphandla revisionsbolag som ska utföra 
den auktoriserade revisionen i kommunens helägda bolag.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till stab- och serviceförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Uppdra till kommunens förtroendevalda revisorer att upphandla

revisionsbolag som ska utföra den auktoriserade revisionen i
kommunens helägda bolag.

____________________  
Anna-Maja Roos (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag
____________________               Sändlista:  Kommunchef, ekonomichef 
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Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 14 Dnr 2013/634 009

Motion om profilering av byskolorna

Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna Lena Johansson och Per Rondahl inlämnade 2013-11-15 
motion om profilering av byskolorna. Se bilaga.
”…..Idag kan vi se en tendens till minskade barnkullar vilket ger ett 
sviktande elevunderlag. Detta slår mest på de små byskolorna. På Nyheds-
skolan är det nästan fullt hus, det finns inte plats för att centralisera ytter- 
ligare utan att behöva investera och bygga nytt.
Vad kan vi göra för att förhindra att byskolorna utarmas och allt mer av 
vardagslivet hamnar inne i centrum?”……… 
Förslag
I motionen föreslås att en eller flera av de befintliga byskolorna profileras. 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05
- Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning.
____________________
Yttrande
Förvaltningschef Lars Kratz har kommit in med följande svar på motionen: 
”Kristdemokraterna har inkommit med en motion ang. profilering av en eller 
flera av de befintliga byskolorna i Rättviks kommun. 
Barn och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på motionen. Ansvar 
ligger på respektive rektor att driva och utveckla sitt rektorsområde”. 
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade avslag på motionen, med hänvisning till yttrandet 
från förvaltningschefen. I detta yrkande instämde även Peter Jonsson (M). 
Lena Johansson (KD) yrkade bifall till motionen.
Joanna Stridh (C) yrkade att det ges i uppdrag till barn- och 
utbildningsförvaltningen att lyfta fram och marknadsföra kommunens 
grundskolor, och därmed ska motionen anses behandlad.  
Proposition 
Ordförande ställde proposition på avslagsyrkandet och bifallsyrkandet och 
fann att bildningsutskottet bifallit det senare. 
Votering begärdes.                                          Sändlista:  L Johansson
Följande propositionsordning godkändes: 
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 14 forts

Den som vill att motionen ska bifallas röstar ja.
Den som vill att motionen ska avslås röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med två ja och två nej. 
Följande ledamöter röstade ja: Lena Johansson (KD) och Joanna Stridh (C). 
Följande ledamöter röstade nej: Anki Dåderman (S) och Peter Jonsson (M). 
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, i detta fall en ja-röst, och 
bildningsutskottet har därmed beslutat att motionen ska bifallas.  
Proposition
Ordförande ställde sedan proposition på bifallsyrkandet och yrkandet att 
motionen ska anses behandlad och fann att bildningsutskottet bifallit det 
senare. 
Avstår 
Anki Dåderman (S) och Peter Jonsson (M) avstod från att delta i beslutet. 

Bildningsutskottets beslut 
- Uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att lyfta fram och 
       marknadsföra kommunens grundskolor. 

Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till bildningsutskottets beslut ska motionen anses  
       behandlad. 
Reservation 
Mot beslutet reserverade sig Anki Dåderman (S). 
________________________ 

Barn- och utbildningschef Lars Kratz redogjorde för ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade att ärendet återremitteras för att se över hur det 
arbetas med profileringen avseende gymnasieskolan.
Anki Dåderman (S) och Peter Jonsson (M) yrkade att motionen avslås.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 14 forts

Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller återremissyrkandet röstar ja.
Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med 7 ja och 6 nej.
Följande ledamöter röstade ja:  
Annette Riesbeck (C), Inge Östlund (C), Linda Viklund (C), Jonny Jones 
(C), Joanna Stridh (C), Fredrik Ollén (M) samt Nils Gävert (SD).
Följande ledamöter röstade nej:
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Rickard Möller (S), Lars-Erik Jonsén 
(S) samt Lars-Erik Kalles (S).
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Jonny Jones yrkande, att 
ärendet ska återremitteras.

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-16
- Återremittera ärendet för att se över hur det arbetas med 

profileringen avseende gymnasieskolan.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig socialdemokraterna Jan Dahlquist, Anki 
Dåderman,  Rickard Möller, Lars-Erik Jonsén samt Lars-Erik Kalles,
___________________
Yttrande
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar bl a att 
Stiernhööksgymnasiet är konkurrensutsatt av övriga gymnasieskolor, vilket 
betyder att det är mycket viktigt att vara en attraktiv skola, det gäller att 
kunna visa upp hur bra skolan är. Marknadsföringen av Stiernhööks- 
gymnasiet pågår under hele året och det gymnasiet bland annat gör är att:

- delta på lantbruksmässan i Västerås
- delta på olika mässor i Dalarna
- ha öppet hus på gymnasiet
- ha höstlovsaktiviteter
- besöka både Rättviksskolan och Furudalsskolan
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 14 forts

- ha en VIP-dag
- delta på Rättviks marknad
- anordnar kosläpp
- delta på UF-mässa både i Stockholm och regionalt

Gällande grundskolan så har vårdnadshavare rätt att välja vilken skola 
barnen ska gå i men blir i första hand placerade i en skola nära hemmet. När 
man blir placerad i en skola utan ett aktivt val av vårdnadshavaren menas att 
barnen blir placerade i sitt upptagningsområde. I grundskolan görs ingen 
profilering då grundskolan arbetar efter den läroplan som utfärdats av 
regeringen samt övriga styrdokument som kommunen antagit. I läroplanen 
beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer 
för arbetet. På kommunens webbplats, www.rattvik.se, finns samtliga 
grundskolor presenterade men informationen är på sina håll knapphändig 
och bör revideras.
I Rättvik, Furudal, har vi hockeyskolan dit elever från hela Sverige kommer 
och studerar vilket medför att en viss profilering görs på kommunens 
webbplats. Hockeyskolan är uppbyggd genom ämnet ”elevens val” och alla 
elever från årskurs 2 har då möjlighet att träna ishockey under skoltid.
Utifrån ovanstående svar anses motionen behandlad.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade avslag på motionen.
Joanna Stridh (C) yrkade att med hänvisning till stab- och 
serviceförvaltningens yttrande anses motionen behandlad.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Anki Dådermans avslagsyrkande och på 
Joanna Strids yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit det senare.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande anses 

motionen behandlad.
____________________
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade avslag på motionen.
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Joanna Stridh (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades i 8 minuter.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att 
kommunstyrelsen bifallit allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
Reservation
Mot beslutet reserverade sig socialdemokraterna Barbro Aastrup, Anki 
Dåderman, Britt-Marie Essell, Lars-Erik Jonsén och Lars-Erik Kalles.
___________________
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lena Johansson (KD) yrkade bifall till motionen.
Anki Dåderman (S) yrkade avslag på motionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att 
kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
- Mes hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande anses 

motionen behandlad.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Lena Johansson (KD) till förmån för eget 
yrkande.
____________________
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KF § 15 Dnr 2015/545 009

Motion om att kommunen bör använda en bank med 
kontanthantering

Ärendebeskrivning 
Moderaterna, genom Henrieta Vedberg och Peter Jonsson, har 2015-10-09 
inlämnat rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
Motionärerna hemställer om att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att vid kommande upphandling av banktjänster kräva att 
kontanthantering ska erbjudas invånarna och företagen i kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
_________________ 
Yttrande
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar bl a 
följande:
När det gäller kommunens upphandling av banktjänster så måste vi förhålla 
oss till Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) LOU och som bl.a 
innehåller ”proportionalitetsprincipen”  vilken innebär att kraven och 
villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. 
De åtgärder som den upphandlade myndigheten genomför får inte gå utöver 
vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen.
Vidare innebär principen att inte större krav får ställas på leverantören 
än vad som behövs och vad som får anses ändamålsenligt för den 
aktuella upphandlingen. Kraven måste alltså ha ett naturligt samband 
med och stå i proportion till det behov som ska täckas. 
Den kontanthantering som motionen avser är inget behov för 
organisationen Rättviks kommun har, utan den kontanthantering som 
idag sker på kommunen kan lösas på annat sätt. Det är även svårt att 
ställa krav vid en upphandling som enbart avser invånarnas och 
företagarnas service.

Det vi gjorde från Rättviks kommun vid den senaste 
bankupphandlingen som nyligen slutförts var att ställa följande 
funktionalitetskrav: Banken bör erbjuda en lösning som möjliggör 
inlösen av utbetalningskort eller motsvarande över disk mot kontanter 
vid anbudsgivarens representation i Rättvik (T.ex bankkontor eller 
annan typ av serviceställe). 
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Banken bör erbjuda en lokal dagskasseservice, motsvarande att en 
förvaltning/bolag kan lämna in ett dagskassekolli (innehållande sedlar 
och mynt, utan volymbegränsning) lokalt i Rättvik (t.ex i en servicebox, 
över disk i bankkontor eller motsvarande lösning) för uppräkning och 
på anvisat kontor.

När anbudstiden gick ut hade Rättviks kommun endast fått in 1 anbud, 
från Swedbank (Leksands Sparbank) och som blir vår bank de närmaste 
4 åren. Banken har också för närvarande kontanthantering.

Förvaltningen föreslår därmed att motionen anses behandlad. 
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att med hänvisning till stab- och 
serviceförvaltningens yttrande anses motionen behandlad.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande anses 

motionen behandlad.
__________________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
_________________    
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag
__________________
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KF § 16 Dnr 2011/276 009

Motion om ett tillgängligt Rättvik

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna genom Anders Björkman inlämnade 2011-05-24 
rubricerade motion. Se bilaga.
För att möjliggöra ett samhälle där människor prioriteras vid all 
samhällsplanering krävs att åtgärder vidtas för att öka takten betydligt. 
Rättviks kommun har gjort en kartläggning av tillgängligheten inom de olika 
verksamheterna. Kartläggningen påvisar brister och att förbättringsåtgärder 
är nödvändiga.  
I motionen föreslås att utifrån genomförd kartläggning ska en åtgärdsplan 
upprättas, med förslag till åtgärder, prioriteringsordning samt 
kostnadsberäkning.

Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-09
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för

beredning.
__________________ 
Yttrande 
I yttrande från stab- och serviceförvaltningen anförs bl a följande:  

I och med att Sverige är medlemmar i FN har Sverige förbundit sig att följa 
FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet. Reglerna är skrivna ur ett 
statligt perspektiv men ansvaret för att leva upp till de ståndpunkter som 
standardreglerna innehåller faller på staten, kommunerna och landstingen. 
Detta betyder att alla Sveriges kommuner och landsting har ett ansvar att 
leva upp till standardreglerna men vad som är viktigt att komma ihåg är att 
reglerna inte är juridiskt bindande utan de är ett moraliskt och politiskt 
åtagande. Vad som dock är juridiskt bindande är lagen och 
tillgänglighetsfrågan är lagstadgad i flera olika lagrum vilka är:

 Socialtjänstlagen (SOL)
 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 Plan- och bygglagen (PBL) 
 Boverkets föreskrifter och råd, byggregler
 Skollagen
 Diskrimineringslagarna
 Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik 

                                               Sändlista:  A Björkman
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Rättviks kommun har även en upprättad handikapplan från 2004 samt ett 
kommunalt tillgänglighetsråd. Handikapplanen redogör för kommunens 
viljeinriktning, mål och ambitioner inom tillgänglighetsområdet samt vilka 
de 22 standardreglerna som FN arbetat fram är. Planen är fokuserad på att 
undanröja hinder för att människor med funktionsnedsättning skall kunna 
vara delaktiga och jämlika i samhällslivet. Viktigt att notera är att planen 
kompletterar gällande lagstiftning men ersätter inte Rättviks kommuns olika 
mål- och policyprogram. Det kommunala tillgänglighetsrådet består av 
politiker, tjänstemän, representant från Landstinget Dalarna och 
representanter från olika handikappföreningar. I tillgänglighetsrådet 
diskuteras tillgänglighetsfrågan flitigt då de sammanträder vilket sker fyra 
gånger per år. 

Rättviks kommun arbetar aktivt för att göra samhället tillgängligt. Miljö- och 
byggenheten arbetar bland annat under PBL och lagen har 
tillgänglighetskrav redan vid bygglovsstadiet vilket innebär att varje 
nybygge har blivit godkänt enligt tillgänglighetskraven i lagen. Regelverket 
kring nybyggen och reparationer/renoveringar är omfattande och ingen aktör 
inom området kan frångå kraven. Informationsavdelningen arbetar aktivt för 
att de dokument som publiceras på Rättviks kommuns webbplats är 
tillgängliga så tillgänglighetskravet gällande information och 
kommunikation uppfylls i den mån det är rimligt. Kommunen ska belysa 
vikten av tillgänglighet vid samtal/förhandlingar med 
föreningar/civilsamhället m.fl. På RFAB ligger SKL:s 
tillgänglighetsinventering med i deras underhållsplan men ännu är inget gjort 
enligt den då en önskan om att få med hela kommunen i inventeringen finns, 
inte enbart RFAB. För att komma vidare i det arbetet har man lagt fram 
förslaget att anlita en utomstående konsult som gör en opartisk inventering 
av tillgängligheten i kommunen.    

Förvaltningens förslag:
Stab- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram en
tillgänglighetsplan.
Motionen anses behandlad.
Yttrande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
       1.    Motionen anses behandlad.
       2. Uppdra till stab- och serviceförvaltningen att ta fram

en tillgänglighetsplan.
__________________
Yrkande
Fredrik Ollén (M) och Anki Dåderman (S) yrkade bifall till allmänna 
utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
_____________________ 
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag
_____________________
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KF § 17 Dnr 2016/37 531

Motion om säker och trygg busshållplats vid Ingels 
skola

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna genom Jan Dahlquist, inlämnade 2016-01-19 
rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
I motionen föreslås att Rättviks kommun snarast möjligt avkräver 
Trafikverket att vidta åtgärder vid Ingels skola så att en trafiksäker 
busshållplats byggs samt att kommunen säkerställer parkeringsutrymmen för 
hämtning och avlämning av barn/elever.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-11
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
___________________    
Yttrande
I yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet 
påtalas att Trafikverket är väl medvetna om att trafiksituationen är mycket 
besvärlig utanför skolan, förvaltningen har påtalat detta flera gånger. Vid 
senaste träffen den 7 mars 2017, lovades att trottoaren ska åtgärdas med 
kantsten.
Den åtgärden räcker inte utan förvaltningen ska undersöka möjligheten att få 
bygga en väg runt skolområdet, det förutsätter att markägarna godkänner det. 
Förberedelser har påbörjats av RFAB genom att en förrådsbyggnad ska rivas 
för att få till väg- och parkeringsplatser. 
Trafikverket, kommunen och vägföreningen undersöker också möjligheten 
att Trafikverket återtar Ingels Bodavägen, gamla landsvägen där också 
återvinningsstationen är placerad. Man skulle då kunna förbjuda tung trafik 
utanför skolan och därmed få en säkrare trafikmiljö utanför skolan. 
Med dessa åtgärder anser förvaltningen att tillräckligt gjorts för trafikmiljön
Förvaltningen anser därmed att motionen anses behandlad.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade bifall till motionen.
Joanna Stridh (C) yrkade att med hänvisning till 
samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande anses motionen behandlad.
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att 
allmänna utskottet bifallit det senare.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande anses 

motionen behandlad.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Anki Dåderman (S) och Jan Dahlquist (S) till 
förmån för eget yrkande.
___________________  
Yrkanden
Jan Dahlquist (S) yrkade bifall till motionen.
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att 
kommunstyrelsen bifallit det senare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande

anses motionen behandlad.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Jan Dahlquist (S) till förmån för eget yrkande.
__________________  
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anki Dåderman (S) yrkade bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att 
kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som röstar för Anki Dådermans yrkande röstar nej
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Votering
Voteringen utföll med 19 ja, 16 nej och 4 ledamöter var ej närvarande.
Se bifogad omröstningslista.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsen förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande anses 

motionen behandlad.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Christer Karlsson (S), Erja Eloranta (S), Lars-
Erik Jonsén (S), Anki Dåderman (S), Lars-Erik Kalles (S), Katrin Lohed 
Söderman (S), Britt-Marie Essell (S), Lars-Erik Liss (S), Mari Bergfeldt (S),  
Conny Ploog (S), Barbro Aastrup (S), Bertil Mårshans (S), Stefan Halling 
MP), Emely Bakken (MP), Nils Gävert (SD), Elvine Lindell (SD), Ylva Alm 
(V).
______________________

  

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2017-04-27

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 18 Dnr 2016/228 009

Motion om att göra Rättviks kommun till en busszon

Ärendebeskrivning 
Henrik Bergfeldt, vänsterpartiet, inlämnade 2016-04-05 rubricerade motion. 
Se bilaga.
Förslag
Att Rättviks kommun tar bort zongränserna för busszoner inom kommunen 
så att kommunen endast ses som en zon.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-14
- Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning.
________________ 
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet och påtalar att de zoner som idag finns i länet har funnits under 
många år och är ålderstigna. Zoner finns för att kunna prissätta resan och 
utefter zoner baseras på så vis även intäkter. Dagens zoner bestämdes en 
gång i tiden gemensamt av kommunerna, landstinget och av AB Dalatrafik.
Dalatrafik har under 2016 arbetat med ett förslag om en helt ny prisstrategi 
och zonförändring för att anpassa prissättningen till dagens trafiksystem. 
Detta arbete har nu lagts på is för att avvakta olika politiska beslut. Den stora 
avgörande politiska frågan är skatteväxlingen. Dalatrafik har ingen möjlighet 
att göra förändringar i prisbilden innan frågan om skatteväxlingen är löst för 
att då kunna se hur kostnadsförändringarna slår igenom. 
Förvaltningen föreslår därmed att motionen avslås.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att med hänvisning till samhällsutvecklings-
förvaltningens yttrande avslås motionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens

yttrande avslås motionen.
________________________          
                                                    Sändlista:   H Bergfeldt
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Yrkande
Henrieta Vedberg (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
_________________  
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ylva Alm (V) yrkade att ärendet återremitteras.
Propositioner
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att 
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställde sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och 
fann att kommunfullmäktige bifallit detsamma.

Kommunfullmäktiges beslut
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 

avslås motionen.
____________________
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KF § 19 Dnr 2017/18 709

Rapportering av ej verkställda beslut 4 kv 2016

Ärendebeskrivning 
Förelåg rapport från socialförvaltningen om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service avseende 4:e 
kvartalet 2016. 
Under perioden fanns tre nya ej verkställda beslut att rapportera. Ett gäller 
beslut på Kontaktperson inom verksamhetsområde IFO. De två andra gäller 
insatsen ”Strukturerad öppenvård hos familjebehandlare”, även de inom 
verksamhetsområde IFO. 
Ett sedan tidigare inrapporterat ej verkställt beslut avseende Korttidsvistelse 
inom LSS har verkställts.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
      - Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
___________________

Kommunstyrelsens beslut

Enligt socialutskottets förslag
____________________  

Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen/rapporten läggs till handlingarna.

____________________
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KF § 20 Dnr 2016/318 001

Företagspolicy för Rättviks kommuns kommunala 
bolag

Ärendebeskrivning 
Förelåg förslag till ”Företagspolicy för Rättviks kommuns kommunala 
bolag” för antagande. Se bilaga.
Yrkande
Annette Riesbeck yrkade att förslaget antas. 
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta förslag till ”Företagspolicy för Rättviks kommuns kommunala 

bolag” enligt bilaga.
___________________  
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Dahlquist (S) yrkade att ärendet återremitteras för att diskutera hur man 
ska säkerställa att fullmäktige får ta ställning i principiella frågor eller annat 
som är av större vikt innan bolaget fattar beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att 
kommunfullmäktige bifallit detsamma.

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras i enlighet med Jan Dahlquist yrkande.

__________________    
Till dagens sammanträde har vissa redaktionella ändringar gjorts.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att anta förslag till ”Företagspolicy för Rättviks 
kommuns kommunala bolag” enligt bilaga.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Sändlista: Bolagen
                                                                A Riesbeck
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta förslag till ”Företagspolicy för Rättviks kommuns kommunala 

bolag” enligt bilaga.
__________________
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag
____________________
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KF § 21 Dnr 2017/188 206

Hjälpmedelsavgifter

Ärendebeskrivning 
Medlemsrådet fick i uppdrag av Hjälpmedelsnämnden att utreda frågan kring 
gemensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. Målet var att 
kommunernas avgifter inte skulle skilja sig från varandra samt att de skulle 
samspela med landstingets avgifter för att förenkla för medborgarna. I 
förslaget låg att en månadsavgift på 50 kronor skulle gälla för såväl särskilt 
boende enligt Socialtjänstlagen som för bostad med särskild service enligt 
Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).
Synpunkter inkom från såväl tjänstemän som politiker främst gällande 
debiteringen inom LSS. Rättviks kommun har därför aldrig infört avgiften på 
50 kronor. Hjälpmedelsnämnden har vidare lämnat en rekommendation till 
kommunerna att ta bort avgiften på 50 kronor/månad för personer som bor i 
LSS-boende och föreslagit att hjälpmedelsavgift debiteras enligt fastställd 
hjälpmedelsavgift till ordinärt boende vad gäller förskrivning av hjälpmedel, 
oavsett förskrivande huvudman. Nuvarande avgift är 150 kronor/ förskrivet 
hjälpmedel.
Yttrande
Socialförvaltningen föreslår att anta följande förslag antas: I de fall där 
kommunen är förskrivande huvudman debiteras en hjälpmedelsavgift för 
personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS 9:9, utifrån 
samma princip som gäller för ordinärt boende. 
Tidigare beslut i kommunstyrelsen i frågan upphör härmed att gälla.
Nuvarande avgift, oavsett huvudman, är 150 kronor/förskrivet hjälpmedel.
Yrkande
Ordföranden yrkade att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
enligt förslag ovan.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på sitt yrkande och fann att socialutskottet 
beslutat i enlighet därmed.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Att anta socialförvaltningens förslag enligt ovan.

___________________ 
Socialchef Lena Fröyen redogjorde för ärendet.   Sändlista:  Socialchef
                                                                                                 Hjälpmedels-
                                                                                                 nämnden

                                                                           B-M Essell
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Yrkande
Susanne Säbb Danielsson (L) yrkade i ändringsyrkande att beslutsförslaget 
förtydligas och får följande lydelse: I de fall där kommunen är föreskrivande 
huvudman debiteras en hjälpmedelsavgift för personer som bor i bostad med 
särskild service enligt LSS 9:9 på 150 kronor/förskrivet hjälpmedel samt att 
avgiften ska gälla fr o m 1 juli 2017.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på socialutskottets förslag och på Susanne 
Säbb Danielssons ändringsyrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det 
senare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. I de fall där kommunen är föreskrivande huvudman debiteras en 

hjälpmedelsavgift för personer som bor i bostad med särskild 
service enligt LSS 9:9 på 150 kronor/förskrivet hjälpmedel

2. Avgiften ska gälla fr o m 1 juli 2017.
_________________   
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag
_________________
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KF § 22 Dnr 2017/216 001

Förslag till byte av nämndtillhörighet för tillsyn och 
tillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från Martin Clarstedt, miljö- och bygg samt Yvonne 
Cederquist Olsson, alkoholhandläggare.

Socialutskottet ansvarar idag för kommunens uppgifter gällande tillsyn och 
tillståndsgivning enligt alkohollagen och tobakslagen. Tillståndsenheten har 
för närvarande en handläggare som under 2017 kommer att lämna sitt 
uppdrag och vars arbetstid för dessa frågor motsvarar ca 0,5 årsarbetare. För 
att förbättra för berörda näringsidkare, utveckla tillsynen och för att 
effektivisera kommunens tillståndshandläggning föreslås att ansvaret 
överförs till miljö- och byggnadsnämnden från den 1 juli 2017.

Så som ansvaret är fördelat idag får näringsidkare vända sig till en nämnd 
när det gäller livsmedelshanteringen och till en annan när det gäller tillstånd 
enligt alkohollagen. Även tillsynen genomförs av olika nämnder och någon 
samordning görs normalt inte, bortsett från vissa större och samordnade 
tillsynsbesök. Det kan betyda att exempelvis en livsmedelshandlare kan få 
besök av en tjänsteman som kontrollerar tobaksförsäljningen samtidigt som 
en annan tjänsteman från ett annat kontor besöker butiken utifrån tillsyn 
utifrån livsmedelslagen, ovetandes om varandra. 

Miljö- och byggenheten utför idag myndighetsutövning gentemot 
näringsidkare när det gäller livsmedelslagstiftningen. Att liknade 
myndighetsutövning koncentreras till en enhet medför specialiseringens alla 
fördelar. Den tillsyn och tillståndsgivning enligt alkohollagen och 
tobakslagen som bedrivs idag är sårbar och vid eventuell sjukdom etc. är 
risken stor att handläggningstiderna förlängs och att ärenden blir liggande. 
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 ska vända sig när det gäller 
ansökningar och tillsyn. Det finns då en ingång till kommunen, både rent 
fysiskt, per telefon eller via kommunens hemsida. 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. 
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till att kommunens uppgifter utifrån 
bestämmelserna i alkohollagen och tobakslagen överförs från socialutskottet/ 
kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden från och med den 1 juli 
2017 samt att nödvändiga förändringar görs i kommunens reglemente.
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Proposition 
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunens uppgifter utifrån bestämmelserna i alkohollagen

och tobakslagen överförs från socialutskottet/kommunstyrelsen
       till miljö- och byggnadsnämnden från och med den 1 juli 2017.
2. Nödvändiga förändringar ska göras i kommunens reglemente.

__________________ 
Till dagens sammanträde förelåg miljö och byggnadsnämndens beslut 2017-
03-22, § 30, där nämnden ställer sig positiv till förslaget.  
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag
___________________
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KF § 23 Dnr 2017/275 754

Ändring av ersättningsbestämmelser avseende 
godmanskap för ensamkommande barn

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från överförmyndare Nicke Welin-Berger angående 
ändring av ersättningsbestämmelser avseende godmanskap för 
ensamkommande barn.
Överförmyndare Nicke Welin-Berger var närvarande och redogjorde för 
ärendet.
Fullmäktige har senast tagit beslut om ersättningsregler för ställföreträdare 
inom överförmyndarverksamheten 2016-02-11, § 4.
En översyn av reglerna är påkallad.
Enligt Regeringskansliets Promemoria 2016-06-21 har föreslagits ett nytt 
ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. 
Förslaget innebär att varje kommun erhåller en engångsschablon om 52 000 
kronor per anvisad ungdom. Förslaget ska träda ikraft den 1 juli 2017.
Föreningen Sveriges Överförmyndare har i remissvar angivit att 
promemorians schablonbelopp är för lågt för att kunna täcka 
överförmyndarnas kostnader för arvoden till gode männen. Behålls 
nuvarande system kommer kommunerna med största sannolikhet att ”gå 
back”.
Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna har utformat förslag till 
gemensamma regler för samtliga samverkande kommuner för att kunna 
hantera arvodena på ett smidigt sätt. 
Förslag:
Före meddelat uppehållstillstånd ska ersättningen till gode
männen för ensamkommande barn vara arvode 800 kr/månad
och ungdom, kostnadsersättning 200 kr/månad/ungdom, för
resor till Migrationsverket 200 kr i timersättning samt bilersättning
18,5 kr/mil,
Efter meddelat uppehållstillstånd ska arvodet till gode männen vara 800 
kr/månad och ungdom samt kostnadsersättning 200 kr per månad/ungdom.
Enligt föräldrabalken 12 kap. 16 § är det överförmyndaren som bestämmer 
arvodets storlek. Eftersom särskilda omständigheter i det enskilda uppdraget 
kan förekomma och som inte kan anses som regelmässiga ska överför- 
myndaren kunna besluta om avvikelser från ovan angivna regler.
Arvodesreglerna ska tillämpas fr o m 2017-09-01.
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Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till ovanstående förslag samt att tidigare 
beslutade regler upphävs.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut 2016-02-11, § 4.
2. I Enlighet med ovanstående förslag från Överförmyndarna. 

__________________ 
Överförmyndare Nicke Welin Berger var närvarande och redogjorde för 
ärendet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag
______________________
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KF § 24 Dnr 2017/250 104

Partistöd 2017

Ärendebeskrivning 
Det lokala partistödet i Rättviks kommun utgår till partier som är 
representerade i kommunfullmäktige. Partistödet består av ett grundstöd på 
9.000 kr per parti och år, samt ett mandatstöd som är 8.000 kr per mandat 
och år. Alla partier har kommit in med nödvändiga handlingar och inom 
föreskriven tid.
Partistödet betalas ut årligen efter beslut av fullmäktige i april månad.

Antal mandat Totalt partistöd
 

Centerpartiet 13  113.000 (9.000+104.000)
Socialdemokraterna 12  105.000 (9.000+96.000) 
Moderaterna 5    49.000 (9.000+40.000) 
Sverigedemokraterna 3    33.000 (9.000+24.000)  
Vänsterpartiet 2    25.000 (9000+16.000)
Miljöpartiet 2    25.000 (9.000+16.000)
Kristdemokraterna 1    17.000 (9.000+8.000)
Liberalerna 1    17.000 (9.000+8.000)

Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till att partistöd utbetalas enligt ovanstående 
redovisad förteckning.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Partistöd för år 2017 utbetalas till de politiska partierna i enlighet 

med ovan redovisad förteckning.
_____________________ 

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag
_____________________                 Sändlista:    Samtl partier
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KF § 25 Dnr 2017/333 882

Inlämnat 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 kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
__________________   

Sändlista: Au-lådan
G Persson
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KF § 26 Dnr 2017/335 14

Inlämnat medborgarförslag om att upprätta en 
näringslivsstrategi för Furudal

Ärendebeskrivning 
Göran Persson, Saharavägen 21, Furudal, inlämnade 2017-04-04 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Upprätta en näringslivsstrategi för Furudal.

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
_____________________  

Sändlista: Au-lådan  
G Persson
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KF § 27 Dnr 2017/334 866

Inlämnat medborgarförslag om att montera en fontän i 
Oresjön Furudal

Ärendebeskrivning 
Göran Persson, Saharavägen 21, Furudal, inlämnade 2017-04-04 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Montera en fontän i Oresjön mellan ICA och Hockeyborg.

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning.
_________________   

Sändlista: Au-lådan
G Persson
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KF § 28 Dnr 2017/213 000

Inlämnat medborgarförslag om utplacering av soffor på 
olika platser i Boda och Ovanmyra

Ärendebeskrivning 
K A Henning Ingdén, Boda Kyrkby, inlämnade 2017-03-02 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Några soffor på olika platser i Boda och Ovanmyra.

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
_____________________    

Sändlista:  Au-lådan
H Ingdén
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KF § 29 Dnr 2017/242 000

Inlämnat medborgarförslag om blomlådor och bänkar 
på lämpliga platser i Boda

Ärendebeskrivning 
Maj-Britt Liljeholm, Björkallén 24, Boda Kyrkby, inlämnade 2017-03-15 
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Blomlådor och bänkar på lämpliga platser vid Björkallén Boda.

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
___________________  

Sändlista: Au-lådan
M-B Liljeholm
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KF § 30 Dnr 2017/344 611

Inlämnat medborgarförslag om att införa rättviksmål i 
grundskolan

Ärendebeskrivning 
Ellinor Hodén, Söderås, Rättvik, inlämnade 2017-04-07 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Införa rättviksmål i grundskolan för att bevara dialekten.

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning.
_________________    

Sändlista: Au-lådan
E Hodén
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KF § 31 Dnr 2017/345 866

Inlämnat medborgarförslag om utsmyckning av  
Rättviks rondeller

Ärendebeskrivning 
John-Olov Slars, Tina byväg 29, Rättvik, inlämnade 2017-04-07 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Utsmyckning av Rättviks rondeller.

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
________________    

Sändlista: Au-lådan
J-O Slars
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KF § 32 Dnr 2017/364 312

Inlämnat medborgarförslag om att anlägga gång- och 
cykelväg vid Genvägen

Ärendebeskrivning 
Bengt Markusson, Skolgatan 16 E, Rättvik, inlämnade 2017-04-12 
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Anlägga gång- och cykelväg parallellt med Genvägen mellan Backavägen 
och Industrivägen på Stora industriområdet.

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning.
__________________   

Sändlista: B Markusson
Au-lådan
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KF § 33 Dnr 2017/375 11

Avsägelse från uppdraget som revisor för Rättviks 
kommuns räkenskaper- Ove Hansson (S)

Ärendebeskrivning 
Ove Hansson (S) har i skrivelse 2017-04-20 avsagt sig uppdraget som 
revisor för kommunens räkenskaper.

Kommunfullmäktiges beslut
- Entlediga Ove Hansson (S) från uppdraget som revisor för

kommunens räkenskaper.
___________________

Sändlista: O Hansson
Kf-lådan
Kansliet
Löneenheten
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