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Motion om att avskaffa LOV, Lagen om
valfrihetssystem
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Anki Dåderman och Jan Dahlquist, inlämnade
2016-01-19 rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
Vi anser att en enda positiv effekt har LOV medverkat till och det var en
ekonomisk analys och effektivisering vad avser vår egna hemtjänst, men
detta anser vi kunde har genomförts ändå, utan LOV.
Efter dessa år som LOV funnits i Rättvik, finns i dagsläget bara en privat
utförare, som har ca 21-25 kunder i Rättvik.
Utifrån vad som framförts och enligt gällande regler/avtal föreslås att
Rättviks kommun beslutar att avveckla LOV.
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
___________________
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Utdragsbestyrkande
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YTTRANDE
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2016-12-16
Dnr 2016/36

Motion ”Avskaffa LOV, Lagen om valfrihetssystem, i
Rättvik.
Ärendebeskrivning
LOV, lag (2008:962) om valfrihetssystem, trädde i kraft 1 januari 2009 och
bygger på grundläggande EG-rättsliga principer vilka är ”konkurrens, ickediskriminering, öppenhet och proportionalitet”. Lagen är ett alternativ till
upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och
regelverket beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av olika
välfärdstjänster. Med lagen ville dåvarande regering sätta brukaren i fokus,
bidra till maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgare, ge
ökad valfrihet och ökat inflytande, fler utförare och större mångfald och
därmed bättre kvalitet på tjänsterna.
LOV inom hälso- och sjukvård är både tvingande och frivillig. Till det
tvingande avsnittet ingår landsting vilka är, enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), skyldiga att införa vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att
välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Alla vårdgivare som uppfyller
de av landstinget beslutade kraven i vårdvalssystemet ska ha rätt att etablera
sig i primärvården med offentlig ersättning. När landstinget beslutat att
införa ett vårdvalssystem ska lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpas.
Inom övrig hälso- och sjukvård är det frivilligt att införa vårdvalssystemet
och det är både kommuner och landsting som beslutar om valfrihetssystemet
ska införas och inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och hur
ersättningen ska utformas. I kommunal verksamhet är det inom
socialtjänsten som LOV kan tillämpas.
Enligt SKL hade i april 2016 så många som 176 st. (60,68 %) kommuner i
landet infört eller beslutat att införa LOV medan 52 st. (17,93%) kommuner
valt att inte införa eller avbryta LOV. Resterande kommuner, 21,39%, hade
inte sökt om stimulansbidrag, inte arbetat med frågan eller utredde gällande
LOV:s vara eller icke vara i kommunerna. Den verksamhet som flest
kommuner, 129 st. eller 44,48%, har valt att tillämpa lagen om valfrihet
inom är hemtjänsten.
När man i kommunen väljer att tillämpa LOV konkurrensutsätter man sina
egna verksamheter inom socialtjänsten och får på så vis fler utförare inom de
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välfärdstjänster som omfattas av lagen. Kommunen bär dock det yttersta
ansvaret för att socialomsorg utgår mot de individer som har ansökt och
blivit beviljade detta enligt SoL. Kommunen kan inte avsäga sig ansvaret av
tillhandahållande av socialomsorg i och med införandet av valfrihetssystem
eller andra former av upphandlad verksamhet.
Syftet med att införa LOV i Rättvik har varit för att
1. Öka valfriheten för individen att själv välja den utförare som passar
de egna behoven bäst.
2. Stimulera företagande.
3. Öka kvalitéten inom verksamheten vilket blir en naturlig följd när
fler aktörer finns på marknaden.
Leksand och Rättvik har tillsammans arbetat fram kundvalsmodellen
LEKRÄTT vilken är en modell för införandet av LOV inom hemtjänsten i de
båda kommunerna. I Rättviks kommun är det endast inom hemtjänsten
mellan kl. 07:00 – 22:00 som man tillämpar LOV vilket betyder att under
resterande timmar på dygnet tas den kommunala larmcentralen samt
nattpatrullen i drift för att ombesörja de individer som har behov av hjälp.
Inom LOV finns i dag ett externt företag inom hemtjänsten i Rättvik.
Undertecknad kan endast utifrån statistik konstatera att det externa företaget
har ökat sin utförda tid från föregående mätning medan egenregin har
minskat. Den totala beställda tiden har dock minskat under samma
tidsperiod. Beställd tid, utförd tid och kundernas val ser ut som följer baserat
på delårsbokslutet 2016 och i jämförelse med siffrorna för samma tid 2015.
Total beställd tid 2015 ca 50 100 h.
Total beställd tid 2016 ca 48 000 h.
Minskning på ca 2 100 h.
Utförd tid 2015 i egenregi ca 44 500 h.
Utförd tid 2016 i egenregi ca 39 200 h.
Minskning på ca 5 300 h.
Utförandegrad minskat 4,9 % mellan åren till 90,4 %
Utförd tid 2015 extern regi ca 5 500 h.
Utförd tid 2016 extern regi ca 6 600 h.
Ökning på ca 1 100 h.
Utförandegrad ökat 2,8 % mellan åren till 94,8 %
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Det finns inga intentioner från den politiska majoriteten att avskaffa LOV.
Förslag till beslut
- Avslå motionen

Annette Riesbeck
Kommunstyrelsens ordförande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2016-12-07

2011/276 009

Kommunstyrelsen
Kanslienheten
Terese Renbro, 0248-701 84
terese.renbro@rattvik.se

Svar på motion ”Ett tillgängligt Rättvik”
Ärendebeskrivning
I motionen ”Ett tillgängligt Rättvik” föreslår socialdemokraterna att utifrån
genomförd kartläggning av tillgängligheten inom de olika verksamheterna
upprätta en åtgärdsplan med förslag till åtgärder, prioriteringsordning samt
kostnadsberäkning för att implementera åtgärderna som föreslagits i
kartläggningen. Socialdemokraterna föreslår även att medel avsätts till
åtgärder från och med 2012 års budget.
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

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
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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 till beslut
1. Anse motionen behandlad.
2. Uppdra till stab- och serviceförvaltningen att ta fram en
tillgänglighetsplan.

Ulf Israelsson
Kommunchef

Terese Renbro
Kommunsekreterare
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Stab och serviceförvaltningen
Kanslienheten
Terese Renbro, 0248-70184
terese.renbro@rattvik.se

Svar på motion om en profilering av byskolorna
Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna Lena Johansson och Per Rondahl inlämnade 2013-11-15
motion om profilering av byskolorna.
”…..Idag kan vi se en tendens till minskade barnkullar vilket ger ett
sviktande elevunderlag. Detta slår mest på de små byskolorna. På Nyhedsskolan är det nästan fullt hus, det finns inte plats för att centralisera ytterligare 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?”………
I motionen föreslås att en eller flera av de befintliga byskolorna profileras.
Motionen har behandlats i både bildningsutskottet och kommunstyrelsen. I
kommunstyrelsen togs beslutet att återremittera ärendet för att se över hur
det arbetas med profileringen avseende gymnasieskolan.
Lars Kratz, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, har i sitt
yttrande förklarat 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
Stiernhööksgymnasiet pågår under hela 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

-

ha en VIP-dag

-

delta på Rättviks marknad

-

anordnar kosläpp
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-

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

Förvaltningens förslag till beslut
- Utifrån ovanstående svar anses motionen behandlad.

Ulf Israelsson
Kommunchef

Terese Renbro
Kommunsekreterare
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2015/545 009

Stab och serviceförvaltningen / KS
Kanslienheten
Ulf Israelsson,
ulf.israelsson@rattvik.se

För kännedom

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion om kontanthantering
Ärendebeskrivning
I en motion från moderaterna – Peter Jonsson och Henrieta Vedberg yrkar de
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att vid kommande
upphandling av banktjänster kräva att kontanthantering ska erbjudas
invånarna och företagen i kommunen.
Bakgrund
Många bankkontor har tagit bort manuell kontanthantering över disk.
Vissa kontor erbjuder i stället automatisk kontanthantering genom
serviceboxar, uttags- och insättningsautomater.
Ytterligare ett problem är att allt fler bankkontor läggs ned i
glesbygden, bland annat till följd eftersom bankerna inte anser sig
kunna upprätthålla kontanthantering. Lönsamheten blir inte tillräcklig
och man ser en hotbild mot sin personal. De lokala bankkontoren har
ofta väldigt små möjligheter att agera mot huvudkontoren.
I juli 2014 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ett
direktiv (2014/92/EU) om jämförbarhet för avgifter som avser
betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med
grundläggande funktioner (betalkontodirektivet). Enligt direktivet ska
alla konsumenter som är lagligen bosatta inom Europeiska unionen ges
tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Förutom tjänster
som krävs för att öppna, inneha och avsluta kontot ska de
grundläggande funktionerna omfatta insättning av medel, uttag av
kontanter över disk eller i uttagsautomater samt utförande av
betalningstransaktioner i form av autogireringar, betalningar med
debetkort och betalningar, inbegripet stående överföringar, via
terminaler, över disk och via internetbank. Dessa konton och tjänster
ska erbjudas kostnadsfritt eller till en rimlig avgift. Därutöver innehåller
direktivet bl.a. bestämmelser om rätt till alternativ tvistlösning samt om
sanktioner och tillsyn.
Direktivet ska vara genomfört i svensk lagstiftning senast den 18
september 2016. Med anledning av detta beslutade regeringen den 1
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april 2015 om kommittédirektiv till 2015 års betaltjänstutredning (Fi
2015:02). Utredningen beräknades avsluta sitt arbete senast 30 juni
2016. SKL fick i månadsskiftet augusti/september fått betänkandet
(SOU 2016:53) på remiss.
I januari 2016 lämnades en delrapport, som ligger som en bilaga i
betänkandet. I denna sägs att; både användningen av kontanter och
bankernas hantering av kontanter minskar i snabb takt.
Avvecklingen av kontanthanteringen medför problem för vissa grupper
och i vissa begränsade geografiska områden. Till följd av bl.a. teknisk
utveckling och utbyggd IT-infrastruktur bedöms dock behovet av
kontanter minska på sikt även för dessa grupper och i dessa områden.
Utredningen gjorde därför bedömningen att de lagstiftningsåtgärder
som skulle kunna komma i fråga för att tillgodose det kvarvarande
behovet av kontanter inte stod i proportion till problemens omfattning.
Kontanthanteringsutredningens betänkande
Även kontanthanteringsutredningens betänkande Svensk
kontanthantering (SOU
2014:61). hade till uppgift att göra en översyn av regelverket för
kontanthantering i Sverige. I utredningen betänkande berörs bl.a.
bankernas skyldighet att ta emot sedlar och mynt. Utredningen menade
att det krävs starka skäl för att ett tillstånd att driva bank- eller
finansieringsrörelse ska förenas med ett krav på att tillståndshavaren
ska vara skyldig att ta emot pengar.
Problembild
I och med att bankerna inte sköter sin kontanthantering blir andra
aktörer tvingade att gå in för att kontantsystemet överhuvudtaget skall
fungera och därmed överförs ansvar och hotbild från bankväsendet till
privata företagsidkare som livsmedelsbutiker, bensinstationer och till
offentliga aktörer som kommuner och landsting som utifrån lagkrav
tvingas ta emot kontanter. Milslånga avstånd till närmaste bankkontor
med kontanthantering medför både stora kostnader och stora risker för
rån och minskar etableringsviljan för olika företag.
Det är många som drabbas när bankerna inte tillhandahåller
kontantservice. Förutom kommuner och landsting, drabbas främst
funktionsnedsatta, äldre personer, nyanlända, företag och föreningar.
Föreningar blir inte av med lottkassan, bingon eller pengarna från
fikaförsäljningen. Små företag får gömma dagskassan på ett
förhoppningsvis säkert ställe eftersom det är alltför långt till den bank
som tar emot kontanterna eftersom banken på orten inte gör det.
Pensionärer får problem att ta ut pengar liksom funktionsnedsatta och
nyanlända. Många grupper som i dag har svårt med tekniken drabbas
hårt. För även om tekniken utvecklas, så är inte tekniken ett verktyg för
alla människor eller för alla behov.
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Kontantfritt är bra i de flesta fall men så länge vi har kontanter som
betalningsmetod måste även denna möjlighet finnas kvar. Inte alla har
möjlighet/får skaffa betalkort eller mobiltelefon med swish.
Många kommuner ifrågasätter därför bankernas möjlighet att frånsäga
sig samhällsansvaret med kontanthantering genom ett konsekvent
nedstängande av bankkontor utanför städerna.
Sveriges kommuner och landsting har därför krävt att staten EUs
direktiv 2014/92/EU följs, vilket innebär att bankerna åläggs att
upprätthålla kontanthantering i någon form. Alternativt kräver SKL att
staten tillser att åtkomsten till kontanter löses på annat sätt.
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). 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.
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Förvaltningens förslag till beslut
Motionen därmed anses behandlad.

Ulf Israelsson
Kommunchef
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Annette Riesbeck
11 Jan 2017 15:43:35 +0000
Karin Lundbäck
VB: Budget Musikskolans jubileumsvecka
BudgetJubVecka2017.docx

Hej Karin, till diariet och till KSAU-lådan för beredning och beslut.
/Annette
Från: Melker Brodin
Skickat: den 9 januari 2017 17:19
Till: Annette Riesbeck <annette.riesbeck@rattvik.se>
Kopia: Lars Kratz <lars.kratz@rattvik.se>
Ämne: Budget Musikskolans jubileumsvecka

Hej!
Här kommer så äntligen en budget för musikskolans jubileumsvecka i maj 2017. Vi kommer att
fira 60-års jubileum över hela året men just den här veckan blir ekonomiskt krävande men
kommer också att bjuda på en fantastisk föreställning i Rättviksskolans Sporthall.
300 personer åt gången kommer vi att kunna ta in, som det ser ut. Drygt 1000 elever från
kommunens grundskolor samt skolpersonal.
Jag avser att lyfta upplägget med rektorerna på torsdag för att få ett sista klartecken (vi har lyft
det tidigare) så det inte krockar med något speciellt. Sporthallen är preliminärbokad för
närvarande men jag avser boka den definitivt senast i mitten av nästa vecka!
Ekonomisk hjälp från kommunstyrelsen önskas och mottages tacksamt!
Glada hälsningar
Melker Brodin
Musikledare Rättviks Musikskola
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
0248-70 286
melker.brodin@rattvik.se
www.rattvik.se
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20170109 Budget för Jubileumsvecka V20 2017 Rättviks Musikskola 60 år
Ljud och Ljus
Annonser/Marknadsföring
Rekvisita
Logistik
Scenbygge
Blommor
Konferencier
Banderoll
Affischer
Lokalhyra Sporthallen Rättviksskolan
Summa

50 tKr
15 tKr
15 tKr
10 tKr
5 tKr
2 tKr
3 tKr
8 tKr
2 tKr
0 tKr
110 tKr

Bussar till skolföreställningar 12 st

24 tKr

Biljettintäkter

20 tKr

Utgifter 110 tKr (+ bussar 24 tKr som kanske skolorna eller skolchef kan betala?)
Inkomster 20 tKr
Sponsring?
Andra intäkter?
Föreställningen blir max 60 minuter och enligt ovanstående budget rör det sig om 6 st
föreställningar totalt – 5 för skolorna och 1 för allmänheten.
Övningar och repetitioner en dag
3 skolföreställningar en dag
2 skolföreställningar plus 1 föreställning för allmänheten en dag
För Rättviks kommunala musikskola
Melker Brodin
Musikledare
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KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN (KLG)
Minnesanteckningar möte 2016-12-21 kl. 08.30 – 15.00
Närvarande: Ulf Israelsson, Anna Nises Borgström, Lars Kratz, Lena Fröyen, Ann Lissåker,
Annette Riesbeck
Mikael Brandfors p 4
1. Genomgång av dagens program
Dagens program godkändes.
2. Rapport från förvaltningarna/bolagen
Ulf Israelsson: Rapporterade om aktuella ärenden från förvaltningen bl.a om rekrytering
webbredaktör. Förslaget om Nya Visit Dalarna har antagits av KF. Befolkningen i Rättvik var
den 1 November 10.830. Rekrytering av förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltning har
startat. Förslag till handlingsplan för integration ska arbetas fram. Rivning av byggnad på
Fellby-tomten har genomförts.
Ann Lissåker: Rapporterade om aktuella ärenden från enheten bl.a om att anvisningar för
årsredovisning 2016 har gått ut till förvaltningarna. Tidsplanen för hantering av kundfakturor
är förändrad jämfört med tidigare år.
Lars Kratz: Rapporterade om aktuella ärenden från förvaltningen bl.a rekrytering av
förskolechef och bitr rektorer. Lokalproblem vid gymnasiet – bl.a omklädningsrum vid
häststallarna. Rekrytering av rektor till vuxenutbildningen ska starta.
Lena Fröyen: Rapporterade om aktuella ärenden från förvaltningen bl. a om att boendet vid
Stiftsgården ska avslutas. Förhandling i tingsrätten med DalaCare sker i januari 2017.
Handlingsplan för integrationsarbetet ska arbetas fram. Det finns synpunkter på säkerheten
vid IFO:s lokaler på Hedslund.
Samverkan och rutiner mellan skolan och soc måste förbättras. Lena F och Lars K får i
uppdrag att se över rutiner och samverkan och återrapportera uppdraget senast 2017-03-31.
Anna Nises Borgström: Rapporterade om aktuella ärenden från enheten bl.a löneöversyn
2017. Lönekartläggning ska genomföras varje år. Föreskrift om den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön ska beaktas i syfte att få hälsofrämjande arbetsplatser.
Annette Riesbeck: Rapporterade om aktuella ärenden från den politiska arenan bl.a om
finansiering av kollektivtrafiken. Ny vik ungdomsstrateg Stina Evbjer. Mycket diskussion
om/med Rättviksbacken. Arbetet med de globala målen pågår. Inbjuden som enda politiker
till landshövdingens adventsmiddag.
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3. Ekonomisk uppföljning/månadsuppföljning
Månadsuppföljningen per den sista oktober pekar på ett överskott på ca 11 Mkr vid årsskiftet.
Ett antal friskolor i länet har via jurist skrivit till alla kommuner inom Gysamsamarbetet och
begärt uppgifter om ekonomin.
4. IT-frågor
IT-chef Mikael Brandfors informerar om att det vid senaste mobilundersökningen hade 82%
av befolkningen en smartphone. 1 miljard använder sig dagligen av YouTube.
Telefoniupphandlingen blir troligen klar i januari 2017.
När det gäller att leasa eller äga bl. a IT-utrustning så bildar vi en grupp som ska titta på detta.
Det är Ulf, Ann, Lars och Mikael.
5. Budget och målarbete 2018-2020
Förslag till tidsplan för budget och målarbete 2018-2020 har tagits fram och redovisas till
finansutskottet den 3 januari.
6. KLG - Spelregler
Kommunledningsgruppen diskuterar gemensamma spelregler i gruppen.
7. Omvärldsanalys – vad ser vi 2017 och framåt
Framtidens samhällsservice kräver snabb uppkoppling
- Viktigt att tänka digitalt först
- Smartare välfärd
- Bra och utbyggt bredband
Dataskyddsförordningen (EU)
- Kommer att påverka hela kommunen och dess datasystem
Regionfrågan
- Vad händer med eventuell länsregion
Nya Visit Dalarna
- Kommer den nya organisationen igång under 2017?
Den långsiktiga finansieringen av välfärden
- Hur prioriterar vi våra välfärdsleveranser
Kommunens flyktingmottagande
- Vi behöver utveckla vårt mottagande
Inom personalområdet
- Arbete för friskare arbetsplatser
- Kompetens- och personalförsörjning
- Ökat utbildningsbehov
Förändrat säkerhetspolitiskt läge
- Försvarsmaktens ändrade attityd sätter press på kommunerna
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Vad händer i omvärlden
- Trump/Putin
Ökad befolkning i Rättvik
- Behöver få igång bostadsbyggande
- Måste få igång en bra planprocess

8. Tagna politiska beslut
- VA-plan
- VA-taxa och avfallstaxa
- Nya Visit Dalarna
- Gysam samverkansavtal
- Biblioteksplan

9. Uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom.
Rättvik 2016-12-30
Ulf Israelsson
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KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN (KLG)
Minnesanteckningar möte 2016-11-23 kl. 08.00 – 12.00
Närvarande: Ulf Israelsson, Anna Nises Borgström, Lars Kratz, Lena Fröyen, Ebbe Evbjer,
Ann Lissåker
Mikael Brandfors p
1. Genomgång av dagens program
Dagens program godkändes.
2. Rapport från förvaltningarna/bolagen
Ulf Israelsson: Rapporterade om aktuella ärenden från förvaltningen bl.a om rekrytering
webbredaktör. Förslaget om Nya Visit Dalarna är på väg till KF. Turismstrategi för Rättvik är
antagen. Uppsiktsplikten för de kommunala bolagen har KS genomfört. Förslag till VA-taxa
och avfallstaxa för 2017 är på väg till KF. Finansiering av kollektivtrafiken inom länet inför
2017 diskuteras i direktionen.
Ann Lissåker: Rapporterade om aktuella ärenden från enheten bl.a om att bankupphandlingen
är klar. Ekonomerna arbetar med budget 2017 inom respektive förvaltning. Ekonomienheten
ser över om vi kan använda swisch som betalningsmedel inom kommunen. SKL vill se över
balanskravsreglerna inför att pensionsskulden ska redovisas från 2018.
Lars Kratz: Rapporterade om aktuella ärenden från förvaltningen bl.a rekrytering av
förskolechef och bitr rektor. Vid SKL öppna jämförelser för skolan placerar sig Rättvik på
plats 17 i Sverige, bäst i Dalarna. Problem vid återsökning av migrationspengar.
Lena Fröyen: Rapporterade om aktuella ärenden från förvaltningen bl. a om eventuell flytt av
viss verksamhet från Hedslund till AF:s lokaler och där kunna samverka med
arbetsförmedlingen. Rekrytering av ny verksamhetschef är i princip klar. Revisionen
genomför en översyn av hemtjänsten. Fortsatt mycket arbete med att hitta bostäder till
nyanlända.
Anna Nises Borgström: Rapporterade om aktuella ärenden från enheten bl.a
bemanningsenheten flyttar till Hedslund. Rekrytering vik efter Anna Laforet påbörjas.
Uppföljning av SAM 2016 genomförs under jan-feb. E-löne besked införs från och med 1
april 2017.
Ebbe Evbjer: Rapporterade om aktuella ärenden från bolagen bl.a om ventilationsarbeten i
kommunhuset. Fortsatt problem med hanteringen av parkeringsplatser för personalen vid
skolorna.
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3. Ekonomisk uppföljning/månadsuppföljning
Månadsuppföljningen per den sista oktober pekar på ett överskott på ca 11 Mkr vid årsskiftet.
4. IT-frågor
IT-chef Mikael Brandfors informerar om att det finns utbildningsbehov för IT-användning
inom kommunorganisationen, allt från Office 365 utbildning till mer specifika program. En
riksinventering av IT-systemen ska genomföras (risk- och säkerhetsanalys). Länsövergripande
projektledare Johannes Helfrisch kommer till KLG januari eller februari om diskuterar etjänster m.m.
5. Löneöversyn 2017
Anna Nises-Borgström informerar om löneöversynen och om det riktade insatser
personalutskottet avser att genomföra.
6. Årets medarbetare 2016
Kommunledningsgruppen är överens om att utse Anette Ingels och Anne Klockar BUF till
årets medarbetare 2016.
7. Datum VT- 2016
Anna Nises Borgström informerar om vårens arbetsmiljöutbildningar som sker den 22 mars
och den 10 maj. HR-fokus sker den 5-6 maj avseende Rehab.
8. Styrgrupp bemanningsenheten/ssgradsprojektet
KLG enas om att utse en styrgrupp inför uppstarten av bemanningsenheten med följande
personer:
Lena Fröyen
Lars Kratz
Anna Nises-Borgström
Marie Staffas
Styrgrupp för ssgradsprojektet blir samma personer som ovan.
9. Budget 2017 – verksamhetsplaner och budget 2017
Tidsplanen för fastställande av verksamhetsplaner och verksamhetsbudget ser ut som följer:
Finansutskott 3 januari och KS 17 januari.
10. Nästa KLG-möte
Nästa KLG-möte är den 21 december och vi kommer att diskutera spelregler m.m inom
gruppen.
11. Tagna politiska beslut
- Svar på motion om arbetskläder i hemtjänsten
- Nya lokala ordningsföreskrifter – högtalarutsändning
- Budet 2017 antagen samt kommunövergripande mål 2017-2019
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11. Uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom.
Rättvik 2016-12-07
Ulf Israelsson
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Kommunstyrelsen
Ange enhetsnamn
Elisabeth Cederberg, Tele nr.
elisabeth.cederberg@rattvik.se

Datum

Dnr

2017-01-18

2017/56

Ert datum

Er referens

För kännedom

Ange din rubrik här
Övriga meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär:
16:55 Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret
16:56 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap med Svenska Kommunalarbetarförbundet,
Vision samt Brandmännens Riksförbund
16:59 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m för år 2017
16:60 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för
år 2017
16:61 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2017
16:64 Redovisningsfrågor 2016 och 2017
16:55 Budgetförutsättningar för åren 2016-2020
16:67 Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning
16:69 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
mm – HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
16:70 Hyreshöjning fr o m den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna
till konsumentprisindex, KPI
16:71 Underlag för renhållningsordningens föreskrifter för avfallshantering
16:73 Kompletterande kommentar angående extratjänster och kompetenslyft

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

rattvik@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Postadress
Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

Ange enhetens fax

469-9179
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Organisationsnr

212000-2171

Datum

2017-01-18

Dnr 2016/657
Borlänge kommun – Intresseförfrågan om Rättviks kommun önskar bli
medlem i Språktolknämnden i Dalarna.
Dnr 2016/657
Gagnefs kommun- Protokoll, beslut om att Gagnefs kommun ingår borgen
för Dala Vatten och Avfall AB.
Dnr 2017/40
Arne Pettersson, Mora – Skrivelse för kännedom angående förbättringar av
bussförbindelser till våra lasarett Falun och Mora.
Dnr 2016/166
Dalabanans Intresseförening – Protokoll från styrelsemöte den 2 december
2016.

Titel
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