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Annette Riesbeck 
Kommunstyrelsens ordförande

Som de flesta av er vet ska våra skatteintäkter räcka till den löpande driften, avsättningar till framtida pensions-
åtaganden, räntor och avskrivningar. Hur våra verksamheter utvecklas och håller budget är därför av väldigt stor 
betydelse för kommunens ekonomiska ställning. Resultatet för 2015 blev plus 6,5 miljoner kronor, vilket är 1,5 
miljon bättre än det budgeterade resultatet. Det är naturligtvis jättebra men vi har fortfarande små marginaler om 
något oförutsett skulle hända eller om kostnaderna ökar kraftigt. I vårt kommande budgetarbete måste vi därför 
fortsätta arbetet med att effektivisera och kanske till och med förändra för att nå målet, det vill säga att vårt 
resultat motsvarar två procent av skatteintäkterna vilket är ca 13 miljoner kronor. Kan vi nå dit står vi rustade 
för de kostnadsökningar vi ser komma och framtida investeringar. 

Skatteintäkterna styrs av invånarantalet och i slutet av 2015 hade vi 10 759 invånare. Folkmängden i kommunen 
ökade för första gången på fyra år och vi blev 11 rättvikare fler. 11 personer kan tyckas lite men för en kommun 
av Rättviks storlek är varje person avgörande och det betyder mycket för attraktiviteten att vi är en ”inflyttar-
kommun”. Det är inte bara viktigt att vi blir fler det är också viktigt att invånarna är nöjda! Vid en SCB-medborgar- 
undersökning som genomfördes under året jämfördes vi med övriga kommuner i landet. I undersökningen har 
”inflytandeindex” klart förbättrats jämfört med tidigare år. Det är ett tecken på att invånarna i vår kommun känner 
sig delaktiga och har möjlighet att påverka politiska beslut. Jag tror att våra byating, ungdomsforum, allmänhetens 
frågestund i fullmäktige, rådslag inom skola och äldreomsorg påverkat det här resultatet i positiv riktning. 

För mig är det viktigt att alla som har beviljats hemtjänst har möjlighet att välja vem som skall utföra tjänsterna 
i hemmet. Syftet är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytandet för den enskilde. Vi brukar prata om LOV 
(Lagen om valfrihet i hemtjänsten). Under året har vi sett att allt fler gör egna val av hemtjänstutförare och det 
är positivt men bra är det också att de som kommer i kontakt med vår omsorg också får en individuell planering 
med fokus på hälsa, aktiviteter och delaktighet. Vi ser att antalet demenssjuka ökar kraftigt och därför var ett 
av målen för 2015 att starta ett demensteam. Under hösten 2015 har rekrytering av personal genomförts men 
verksamheten sätter igång först 2016.

Jag kan inte skriva om 2015 utan att nämna några ord om den flyktingström vi sett till Sverige och Rättvik under 
året som gått. Vi har vid flera tillfällen ändrat våra överenskommelser och avtal med Migrationsverket för att på 
bästa tänkbara sätt möta de människor som sökt sig hit och som önskar stanna här i vår kommun. Kulturhuset 
har varit en öppen mötesplats som varit av stor betydelse för de nyanlända. De anställda inom socialtjänsten och 
skolan har gjort ett fantastiskt jobb men jag vill också tacka alla de frivilligorganisationer som gjort enastående 
insatser för vårt gemensamma samhälle.

Det finns så mycket att nämna när man summerar ett år. Tänker på vårt ungdomspolitiska handlingsprogram som 
antagits och det faktum att antalet Rättviksungdomar ökar på Stiernhööksgymnasiet. Att andelen ”miljömärkta” 
livsmedel i de kommunala köken ökar och nyheten om att vi i Rättvik har det bästa företagsklimatet i Dalarna. 
Det och väldigt mycket annat kan vi vara stolta och glada över. Nu ser vi fram emot ett nytt år, nya utmaningar 
och lika fina resultat!

Ännu ett år har gått och det är återigen dags att summera
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Förvaltningsberättelse

Årets resultat i kommunen
Resultatet för 2015 blev plus 6,5 mkr, vilket är 1,5 mkr 
bättre än det budgeterade resultatet. Budgetavvikelsen 
för varje förvaltning uppvisar en relativt stor variation. 
Barn- & utbildningsförvaltningen har en positiv av- 
vikelse på 4,9 mkr medan finansförvaltningen har en 
negativ avvikelse på 2,8 mkr. Avvikelsen hos finans- 
förvaltningen avser lägre skatteintäkter och lägre intäkts- 
räntor än budgeterat. De lägre intäktsräntorna är en följd 
av att Rättviks Fastigheter AB löst lånet hos kommunen 
och istället lånat externt. Övriga budgetavvikelser finns 
beskrivna under respektive förvaltningsredogörelse.

När en kommun har kostnader för ett visst år som 
överstiger intäkterna, säger kommunallagen att ”det 
negativa resultatet skall regleras och det redovisade 
egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under 
de närmast följande tre åren”.

Beräkning och redovisning av balanskravsresultat 
framgår på nästa sida.

God ekonomisk hushållning, Balanskravet, 
balanskravsutredning och åtgärdsplan
Kommunerna skall enligt kommunallagen ha ”en god 
ekonomisk hushållning”. Mera konkret innebär det att 
intäkterna skall vara större än kostnaderna, det så kallade 
balanskravet. Om balanskravet ej uppfylls för visst  
räkenskapsår, skall det negativa resultatet regleras fullt 
ut under de närmast följande tre åren. Vid avstämning 
av balanskravet finns lagar och förarbeten där det 
framgår att årets resultat ska rensas från vissa poster 
som inte kommer från den egentliga verksamheten.

Kommunfullmäktige har formulerat kommunövergripande mål för perioden 2015–2017 för att nå vision 2020. 
Vision 2020 innebär att Rättviks kommun är en tillväxtkommun som kännetecknas av att vara ekologiskt, socialt 
och ekonomisk hållbar. Besöksnäringen har en fortsatt stark utveckling och näringslivet präglas av entreprenörsanda, 
småskalighet, mångfald och jämställdhet. Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, 
trygghet, goda pendlingsmöjligheter och service för våra innevånare och besökare, vilket bidrar till vår ökade 
inflyttning. Bidrar till trivseln gör också vårt rika kultur- och föreningsliv och vår unika natur. Bevarade traditioner, 
nytänkande och mod i samklang skapar en fantastisk livmiljö. De kommunövergripande målen för 2015–2017 har 
delats upp i avsnitt och där har kommunfullmäktige prioriterat vissa mål. I denna förvaltningsberättelse beskrivs 
det arbete som genomförts under bokslutsperioden för att genomföra de prioriterade målen. Även vissa händelser i 
omvärlden som påverkar detta arbete, beskrivs.

Mål Är målet Kommentar
Ekonomi och effektivitet uppfyllt?   

Arbetet med att uppnå balans i ekonomin intensifieras. Ja Årets resultat är bättre än det som har budgeterats.

God ekonomisk uppföljning där avvikelser analyseras Ja Genomgripande uppföljningar har gjorts på vissa 
och åtgärder vidtas.  förvaltningar som aviserat underskott i verksamheten.

Ekonomi och effektivitet
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Balansutredning tkr 2015 2014

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 6 545 2 133

Reducering av samtliga 
realisationsvinster -120 0

Justering realisationsvinster 
enligt undantagsmöjlighet 0 0

Justering realisationsförluster 
enligt undantagsmöjlighet 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0

Justering återföring orealiserade 
förluster i värdepapper 0 0

Årest resultat efter 
balanskravsjusteringar 6 425 2 133

Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 0 0

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 0 0

Årets balanskravsresultat 6 425 2 133

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Föreskrifter för förvaltningen av medel för pensions-
förpliktelser har beslutats av kommunfullmäktige år 
2000. I nuläget är inga pensionsmedel avsatta i någon 
extern förvaltning eller i övrigt särskilda tillgångar 
avsatta för pensionsförpliktelser eller pensionsmedel.

Avsättning för pensioner uppgår till 33 984 tkr och 
är en ökning med 666 tkr. i jämförelse med år 2014. 
Avsättningen är redovisad i balansräkningen och finns 
specificerad i notanteckning 18.

Pensionsförpliktelser uppgår till 265 299 tkr och är en 
minskning med 16 471 tkr i jämförelse med år 2014. 
Dessa är ej redovisade i balansräkningen, utan finns 
angivna under ”Panter och ansvarsförbindelser”. En 
detaljerad redovisning finns under not 21 i balansräk-
ningen.

Likviditet
Med likviditet menas betalningsförmåga på kort sikt. 
För att säkerställa betalningsberedskapen vid tillfälliga 
likviditetsbelastningar har kommunen en checkkredit 
på 10 mkr och en kredit på 10 mkr på kommunens 
koncernkonto.

Kommunen hade vid ingången av 2015 en fordran 
på det kommunala bolaget Rättviks Fastigheter AB 
om 106 mkr. Denna fordran är nu reglerad genom en 
inbetalning av 92,5 mkr och dels köp av inventarier. I 
och med inbetalningen och resultatet i verksamheten, 
har nu kommunen en bra likviditet. Det aktuella ränte-
läget har gjort att likviditeten inte ger någon avkast-
ning och någon placering av likviditetsöverskottet har 
heller i nuläget inte gjorts, då bra alternativ saknas på 
marknaden.

Lån
Under 2013 har kommunens samtliga externa lån på 
sammanlagt 216 mkr överförts till Rättviks Fastigheter 
AB. Följden av detta är att kommunen inte längre har 
någon extern låneskuld. I och med att överföringen 
har skett till ett kommunalt bolag, är låneskulden i 
koncernen oförändrad.

Borgensåtaganden
Kommunens totala utnyttjade borgensåtaganden upp-
går till 881 808 tkr. Jämfört med år 2014 är detta en 
ökning med 86 064 tkr. Den helt dominerande delen 
utgörs av borgen gentemot de kommunala bolagen och 
den utnyttjade borgen gentemot dessa är 874 300 tkr. 
Övriga borgensåtaganden är gentemot egna hem, 
Dalatrafik och Landstinget Dalarna.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor andel av de totala tillgång-
arna som finansierats med egna medel. Det är ett mått 
som visar kommunens styrka på lång sikt. Resultat-
utvecklingen och tillgångarnas förändring är det som 
påverkar soliditeten.

Från tidigare år, finns inte några negativa resultat 
som skall återställas. De finansiella mål och riktlinjer 
i budgeten som har en direkt koppling till ”en god 
ekonomisk hushållning”, är ”Kommunens resultat 
motsvarar två procentenheter av skatteintäkterna”. 
Detta motsvarar cirka 13 mkr för år 2015.

Det finns inga exakta tal vad som är ett rimligt över-
skott, men kommunens målsättning av två procent av 
skatteintäkterna, torde vara i linje med kommunal- 
lagens mening. I denna del kan därför konstateras att 
”en god ekonomisk hushållning” inte är uppnådd vare 
sig i budget eller bokslut för 2015. 

Utveckling av skatteintäkter, 
nettokostnader och finansnetto
Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den 
löpande driftverksamheten, avsättningar till framtida 
pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar. Hur 
nettokostnaderna för den löpande verksamheten ut- 
vecklas i relation till skatteintäkterna är därför av 
avgörande betydelse för kommunens ekonomiska 
ställning. Om nettokostnaderna ökar snabbare än  
skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi, 
lånebehovet ökar och handlingsutrymmet begränsas. 
På sikt är en sådan utveckling ohållbar. 

Nettokostnaderna uppgår för 2015 till 99,8%. Detta 
innebär att den löpande driften, täcks av skattein-
täkterna och finansnetto. I jämförelse med 2014 
har kvoten försämrats något. Marginalen torde vara 
otillräcklig för att svara upp emot en ”god ekonomisk 
hushållning” enligt kommunallagens mening.
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Soliditet

Den kraftiga ökningen av soliditeten mellan år 2012 
och 2013 beror på att kommunens externa lån på totalt 
216 mkr övertagits av Rättviks Fastigheter. Soliditeten 
har på grund av detta stigit från 34% år 2013 och 
uppgår 2015 till 55%.

Framtiden
Kommunens resultat 2015 är positivt med 6,5 mkr men 
detta resultat är som nämnts tidigare, otillräckligt för 
att uppnå ”en god ekonomisk hushållning” enligt kom- 
munallagens mening. I praktiken är ett budgeterat över- 
skott på 5 mkr mycket snävt på en omsättning på ca 
760 mkr. Det finns då mycket små marginaler för oför- 
utsedda händelser och ej budgeterade kostnadsökningar.

Högsta prioritet inför framtiden torde därför vara att 
närma sig och inom en snar framtid nå upp till mål-
sättningen om ett resultat motsvarande två procenten-
heter av skatteintäkterna.

Befolkning 2015
Rättviks kommun hade 10 759 invånare i slutet av 
2015. 
Folkmängden i kommunen ökade för första gången på 
fyra år och vi ökade med 11 personer under året.

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

Av diagrammet framgår hur soliditeten har utvecklats 
från 2008–2015.

Mål Är målet Kommentar
Befolkning uppfyllt?   

Riktade insatser för att profilera Rättviks kommun Ja Genomförts bl.a under Rättviks marknad och CCW. 
som en attraktiv boendeort.

En professionell inflyttarservice. Delvis Har bl.a genomförts vid större arrangemang som 
  Rättviks marknad och CCW, men behöver utvecklas  
  ytterligare.

Ett väl utbyggt mobil- och bredbandsnät för hushåll Delvis Utbyggnadstakten har ökat betydligt under 2015. 
och företag för att bland annat möjliggöra distansarbete.   Fortsatt utbyggnad behövs under de närmaste åren. 

Befolkning

10 759
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Invånarantalet i kommunen varierar under året. Genom 
folkbokföringen kan kommunen varje vecka följa 
befolkningsutvecklingen. Under våren 2015 var invåna-
rantalet som lägst och i början av hösten som högst. 
Sedan minskade befolkningen sakta under resten av året.

Rättviks kommun har, i förhållande till riket i övrigt, 
en mycket högre andel äldre och en betydligt lägre 
andel yngre invånare. Generellt föds ungefär hälften 
så många som det avlider men under 2015 var födelse- 
underskottet ännu större. Vi har alltså ett stort negativt 
födelsenetto varje år och det är också största orsaken 
till att invånarantalet många år minskar.

Under 2015 flyttade 614 personer till kommunen 
medan 509 flyttade härifrån. Det blev ett flyttöverskott 
på 105 personer.
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Sammanlagd nettoflyttning efter ålder 1994–2015

Ett kommunövergripande mål är att befolkningen ska 
öka på grund av att ungdomar i större utsträckning 
väljer att bo kvar. Ett annat mål är att ålderssamman-
sättningen förändras genom att antalet ungdomar och 
unga familjer ökar. Ett sätt att mäta dessa mål är att 
jämföra befolkningsutvecklingen i olika åldrar, då kan 
vi få en uppfattning om utvecklingen.

När 2015 jämförs med året innan har andelen barn 
upp till 14 år har minskat en aning.

Gruppen 15–24 har också minskat medan gruppen 
25–44 har ökat en aning. Den stora förändringen finns 
i gruppen 65 år och äldre då den gruppen nu är 32,2 
procent vilket är en ökning med 0,8 procent sedan 
förra året. Sedan 2008 har andelen 65 år och äldre 
ökat med 6,1 procent medan andelen 0–24 år har 
minskat med 1,7 procent.

Medelåldern i kommunen är ett annat sätt att mäta 
ålderssammansättningen och även den pekar på att 
kommunens befolkning blir äldre. 2015 var medel-
åldern i Rättvik 48,5 vilket är en ökning med 0,3 år 
sedan förra året.

Inflyttarservice har gjorts vid större evenemang, 
Rättviks marknad, CCW m.m men behöver utvecklas 
ytterligare.

Bredbandsutbyggnaden i kommunen har under 2015 
tagit fart. Fler aktörer på marknaden har intresserat sig 
för utbyggnad i Rättvik, vilket gjort att Dala Energi 
har ”vässat” sin organisation för att öka takten av  
fiberutbyggnad i kommunen. Kommunen har tillsam-
mans med Dala Energi sökt finansiering för ortsam-
manbindande nät.

ANDT och Källkritik på schemat – ett nationellt 
projekt utarbetat i Borlänge kommun. Samordnat av 
Länsstyrelsen Dalarna. Rättviksskolan och gymnasiet 
var under hösten med och testade konceptet.

Nätverket Föräldrar emellan i Rättvik har under året 
arrangerat fem kvällsföreläsningar.

Varannan vatten kampanjen har haft aktiviteter under 
hela året; annonsering i samband med storhelger och 
större evenemang samt i vanlig ordning under CCW 
veckan. 

Antalet födda 2015 var 62 vilket är det lägsta antalet 
födda sedan mätningen startade 1974 och de avlidna 
var 161 vilket också är en tämligen normal siffra vid 
samma jämförelse. När man jämför födelseunderskot-
tet över tid så var 2015 års underskott på 99 ett av de 
högsta värden som noterats.

Nettoflyttningen förändras ytterst lite varje år. Flest 
nettoutflyttare finns i åldrarna 20–24 år och det är 
medelålders och äldre som är flest bland nettoinflyt-
tarna. Diagrammet visar hur nettoinflyttningen sett ut 
sedan 1994.
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Fullmäktiges målsättning är att det ska vara valfrihet i 
barnomsorgen. Rättviks kommun erbjuder pedagogisk 
omsorg, förskola 1–5 år och fritidshem. Möjlighet att 
söka vårdnadsbidrag har funnits. Utökade öppettider 
på vissa förskolor har beslutats.

Skolans vision är trygghet och trivsel, tydligt målin-
riktat lärande med ett gott pedagogiskt ledarskap i en 

kreativ miljö för våra barn och ungdomar. Kvaliteten 
upplevs som hög på förskolan, i grundskolan och på 
gymnasieskolan. Meritvärdet för de elever som gick 
ut årskurs 9 under våren 2015 var 211,1. Rikssnitt för 
meritvärdet årskurs 9 är 224,7.

Stiernhööksgymnasiet är en gymnasieskola med en 
ovanligt bred blandning av program; 
naturbruksprogram, andra yrkesprogram och studie-
förberedande program samt en gymnasiesärskola.

Stiernhööksgymnasiet har en hög lärartäthet och har 
ett väl utvecklat internationaliseringsarbete med länder 
som Indien, Japan och Ungern. Skolan har en stor 
satsning på UF-företag och entreprenörskap.

Stiernhööksgymnasiet är attraktiva på naturbrukssidan 
eftersom man erbjuder skolstall/skollantbruk/skoldjur-
hus på skolområdet. Naturbruksundervisningen sköts 
på skolan till skillnad från många andra skolor där 
resurserna inte finns. Teori kan blandas med praktik 
hela tiden!

Skolan har fantastiska resurser i form av internat och 
matsal med oslagbart läge och mycket bra kvalité på 
både mat, personal och studentboende.

Våra elever har nått stora framgångar inom exempel-
vis bygg- och el och olika idrottstävlingar. 

Ett mål från fullmäktige är att Stiernhööksgymnasiet 
blir en av länets mest attraktiva gymnasieskolor där 
minst hälften av eleverna från Rättvik väljer att studera.

Mål Är målet Kommentar
Barn, ungdomar och skola uppfyllt?   

Utökad valfrihet i barnomsorgen. Delvis Har varit på samma nivå som tidigare.
  (Utökade öppettider inom barnomsorgen).

Att elever som går ut grundskolan har behörighet Ja Har bättre resultat jämfört med rikssnittet. 
att söka till gymnasiet.  

Att Stiernhööksgymnasiet blir en av länets mest Ja Inför läsåret 2015/2016 har 58% av Rättvikseleverna  
attraktiva gymnasieskolor där minst hälften av  valt Stiernhööksgymnasiet. 
eleverna från Rättvik väljer att studera.  

Att samarbetet med andra kommuner inom Ja Utvecklat samarbete inom ramen för vuxenutbild - 
vuxenutbildningen utvecklas ytterligare och alla  ningsnämnden. SFI undervisning. 
vuxenstuderande når målen och blir behöriga till 
eventuellt fortsatta studier.  

Musikskolan bibehåller antalet elever och Delvis Något minskad volym inom musikskolan. 
utvecklar deras färdigheter.  

Verksamheten i Ungdomens hus och Santana Ja Utvecklat samarbete har skett med bl.a kyrkan. 
utvecklas ytterligare i samarbete med andra aktörer.  

Ett ungdomspolitiskt handlingsprogram antas och Ja Den ungdomspolitiska strategin är antagen.
ligger till grund för ett fortsatt gott ungdomsarbetet. 

Barn, ungdomar och skola

När det gäller målet att, elever som går ut grundskolan har behörighet att söka till gymnsiet ser resultaten ut 
som följer: 

 Yrkesprogram Est.prog. Ek, Hu, Sam Natur

Rättvik 88,8% 87,1% 87,1% 82,8%

Riket 85,6% 84,8% 83,3% 82,3%
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Sång och musik har en stark tradition i Rättviks 
kommun. Musikskolan har funnits i kommunen sedan 
läsåret 1956/57. Musikskolan viktigaste uppgift är att 
alla barn och ungdomar ska uppleva musikglädje. De 
kurser och grupper som finns är stråkinstrument (fiol), 
träblåsinstrument (tvärflöjt, klarinett, saxofon m.m) 
bleckblåsinstrument (trumpet, valthorn, trombon), 
övriga instrument (slagverk, piano, gitarr, bas, sång 
nyckelharpa). Antalet elever i musikskolan 2015/16 är 
286. Under de tidigare läsåren var det 2015/14 = 298 
elever samt 2013/14 =271 elever.

Den gemensamma vuxenutbildningsnämnden med 
Leksand har utvecklat sin verksamhet kontinuerligt 
och ett ökat samarbete sker med Leksand. Ett ökat 
samarbete sker även inom ramen för Dalawux. 
Måluppfyllelsen är god. Andel kursdeltagare i gym-
nasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs 
ligger högre än snittet för Dalarna och riket.

Wasaborg och Santana har tillsammans med ung-
domar i samverkan med Svenska Kyrkans Unga 
anordnat skid-/badresa till Lindvallen i Sälen. Ung-
domar har arrangerat Junifestivalen, med över hundra 
deltagande ungdomar, vid skolavslutningen. Dessa 
arrangemang finansierades med medel från ungdoms-
budgeten. Under hösten arrangerades en träff för 
fritidsledare inom kyrkan, skolorna och våra öppna 
fritidsverksamheter i syfte att öka samverkan och 
samla kompetens.

Den ungdomspolitiska strategin ”Rättvik – Dalarnas 
bästa ungdomskommun” antogs av kommunstyrelsen 
i december. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
(LUPP) enkät genomförd. Eleverna i årskurs 8 och 
årskurs 2 på gymnasiet svarande på enkäten och 
svarsfrekvensen var totalt 82%. Spridningsarbetet 
kring dessa påbörjas under våren 2016.

Om man jämför den totala volymen gymnasielever för hela länet ser den procentuella fördelningen för 
Stiernhööksgymnasiet ut enligt följande:

Mål Är målet Kommentar
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta uppfyllt?   

Ökad valfrihet i vård och omsorg. Ja Fler kunder gör egna val av hemtjänstutförande. 
  Kunden mera delaktig i sin egen genomförandeplan.

Tillkomsten av anpassade lägenheter. Delvis Många lägenheter har anpassats genom 
  bostadsanpassningsbidrag. 
  
Ökat fokus på rehabilitering, friskvård, aktiviteter Ja Ökad individuell planering med fokus på hälsa, 
och stimulans.  aktivitet och delaktighet. 

Ge ett ökat stöd till föräldrar. Ja Ett utvecklat stöd till föräldrar har skett under året. 

Utökad samverkan mellan kommun, landsting och Ja Samverkan sker kontinuerligt med bl.a landstinget, 
övriga organisationer i samhället.  Region Dalarna och Stiftsgården.

Ökat antal demensplatser alternativt demensteam. Delvis Demensteam rekryterat under hösten 2015 men igång 
  först under 2016.

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Läsår 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Elever från övriga länet 2,2% 2,9% 2,7% 3%

Läsår 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Elever från kommunen 58% 50% 57% 58%

Andelen Rättvikselever som börjar på Stiernhööksgymnasiet framgår nedan:
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Alla som har beviljats hemtjänst har möjlighet att 
välja vem som skall utföra tjänsterna i hemmet. Syftet 
är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytandet för 
den enskilde. Kunderna kan som tidigare snabbt om-
disponera inom beslutade serviceinsatser, städ, social 
aktivitet, inköp och tvätt. Ett Lagen om Valfrihetssystem 
(LOV)-företag inom hemtjänst är i gång. Bistånds- 
enheten ger god information om möjligheten att 
välja utförare även om möjlighet att göra omval. Ny 
patientlag 2015, vilket innebär en lagstyrd utveckling 
mot högre valfrihet för den enskilde/patienten.

Tillkomsten av anpassade lägenheter är ett mål från 
fullmäktige. Anpassning av lägenheter sker genom 
bidrag till bostadsanpassning. En ökning av bidragen 
har uppmärksammats under året, fler kommuninne-
vånare har ansökt för att möjliggöra kvarboende i 
ordinärt boende.

Ett av fullmäktiges mål är ett ökat fokus på rehabi-
litering, friskvård, aktiviteter och stimulans. Till-
gängligheten av rehabprofession på kommunens 
korttidsboende har ökats i syfte att möjliggöra och 
även snabba på återgång till ordinärt boende. Bistånd i 
form av social aktivitet innebär att kund har stor möj-
lighet att utforma insatsen utifrån eget behov. Terapi 
erbjuds inom särskilt boende. HVB-hemmet Närheten 
erbjuder ensamkommande ungdomar såväl sim- som 
gymkort. Kostnadsfri avlösning finns till för anhöriga 
som vårdar någon i hemmet med syfte att den anhöriga 
skall få utföra egna aktiviteter och/eller vila.

Ett annat mål är att ge ett ökat stöd till föräldrar. Det 
arbetar idag två familjebehandlare inom verksamheten 
vars uppdrag är att stödja föräldrar. Familjerätten kan 
på kort varsel erbjuda samarbetssamtal. Även enskilda 
samtal med en förälder erbjuds. Råd och stöd erbjuds 
alla föräldrar vid äktenskapsskillnad. Information till 
föräldrar ges i samverkan med barnavårdscentralen. 
Föräldrar som är anhöriga informeras om stöd som 
kan fås via anhörigstöd. Öppenvårdsbehandlare har 
anställts under året vilka erbjuder stödsamtal till 
föräldrar vars barn missbrukar. Familjerådgivningen 
erbjuder stöd med fokus på relationsfrågor. Korttids-
vistelse/avlösarservice i hemmet är en insats via 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
syftar även till att avlasta föräldrar med barn som har 
en funktionsnedsättning.

En utökad samverkan mellan kommun, landsting 
och övriga organisationer i samhället är ett mål från 
fullmäktige. Rättvik står som pilotkommun gällande 
införandet av beslutstödet Visam, i samverkan med 
ambulans, akutsjukvård och primärvård med syfte att 
personer i behov av hälso- och sjukvård ska om-
händertas på rätt vårdnivå. Vår E-hälsostrateg har 
”utlånats” på halvtid till projekt inom Region Dalarna. 
Samarbete har avtalats med Stiftsgården för att säker-
ställa skyddat boende. 

Fortsatt utveckling av Beroendemottagningen i sam-
verkan med primärvård samt öppenpsykiatrin. Avtal 

finns upprättat gällande samverkan kommunöppen-
psykiatri. Handledning gällande ”case managment” 
sker via öppenpsykiatrin. Via Centralen samverkas 
på individnivå för personer som behöver ett utvidgat 
stöd för att komma till självförsörjning – där ingår 
även Leksand och Gagnef gemensamt med arbets-
förmedlingen, försäkringskassan samt primärvård 
och öppenpsykiatri. Samverkansavtal mellan AME 
och arbetsförmedling har upprättats, finns i dagsläget 
fler platser än vad som efterfrågas. Samordnare på 
daglig verksamhet LSS ansvarar för samverkan med 
företag, myndigheter och organisationer med syfte att 
omsorgstagarna ska komma ut på den reguljära arbets-
marknaden.

Myndighetsgemensam serveringstillsyn har genom-
förts ett flertal gånger under halvåret. Utbildning i 
Ansvarsfull alkoholservering har genomförts i samar-
bete med Leksand, Mora och Orsa kommuner.

Via KAA (kommunala aktivitetsansvaret) samverkar 
bildningsförvaltning, socialförvaltning samt arbets- 
förmedling. Styrgrupp är under uppbyggnad.

Anhörigstöd samverkar med diakonin, öppenvårds-
psykiatrin, studieförbundet vuxenskolan och har även 
samordningsansvar för väntjänst. Regelbundna träffar 
sker med handikapporganisationerna. För att hantera 
flyktingsituationen under hösten 2015 har mycket 
samarbete skett med de ideella organisationerna.

Ökat antal demensplatser alternativt demensteam är 
ett mål från fullmäktige. Demensteam har rekryterats 
under hösten 2015 och startar februari 2016.
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Att konceptet Tillväxt och Tillsyn genomsyrar all 
kommunal verksamhet är ett mål från fullmäktige. 
Näringslivs- samt Miljö- och Byggenheten har under 
2015 deltagit i en mängd aktiviteter kopplat till kon-
cept Tillväxt och Tillsyn. Förutom dessa enheter är det 
närmast Stab- och serviceförvaltningens ekonomien-
het samt kostenhet som faller in med del av sin verk-
samhet genom konceptet ”Rättvisa Affärer”. Här finns 
fortsatt utvecklingspotential såväl inom samhällsut-
vecklingsförvaltningen som i övriga förvaltningar.

Rättvik har även i år förbättrat sin ranking, från plats 
83 till 81 i Svenskt Näringslivs mätning. Arbetet med 
frukostmöten och kvalificerad företagsrådgivning 
har utvecklats ytterligare. En befattning som hållbar-
hetsstrateg har inrättats på Näringslivsenheten och 
ett kontor för handläggare inom Tillväxt & Tillsyn 
har, för att ytterligare förstärka ett gemensamt och 
nyanserat synsätt på frågor av gemensamt intresse, 
inrättats. Förslag om evenemangslots och initiativ till 
en arbetsgrupp för etableringar i linje med Tillväxt 
& Tillsyn har utarbetats. Ett flertal företagsbesök och 
frukostmöten har genomförts under första halvåret.

Under året har återställandet av långrabatten längs Rv 
70 fullföljts. Gallring för ökad utsikt över Siljan har 
genomförts. Ett ständigt arbete pågår för att stärka och 
utveckla Rättvik som besöksort. Utplacering av fler 
bänkar och bord för att öka tillgängligheten.

Under 2015 har näringslivsenheten arbetat tillsam-
mans med befintliga evenemang och också agerat som 
rådgivare för nya evenemang efter bästa förmåga med 
befintlig personal. I dagsläget finns inga tilldelade 
resurser för att anställa en särskild evenemangslots 
vid samhällsutvecklingsförvaltningen. En sådan tjänst 
skulle med fördel kunna placeras på Miljö- och Bygg- 
enheten och där också ta ansvar gällande tillstånd och 
tillsyn kopplat till evenemang.

Under 2015 har näringslivsenheten genomfört gäst-
föreläsningar för samtliga UF-elever, suttit i juryn för 
tävlingsmomenten och arbetat för att skapa kopplingar 
mellan UF-företag och lokalt näringsliv, exempelvis 
genom företagarfrukostarna där samtliga UF-företag 
presenterat sig och sin verksamhet.

Mål Är målet Kommentar
Arbetsmarknad och näringsliv uppfyllt?   

Att konceptet Tillväxt & Tillsyn genomsyrar Delvis Tillväxt & Tillsyn konceptet är utvecklat inom vissa 
all kommunal verksamhet.  delar av den kommunala organisationen.

Fortsatt arbete för att förbättra företagsklimatet i Delvis Bäst företagsklimat i Dalarna, men ännu inte bland de 
kommunen och på så sätt nå målet att bli bland de  50 bästa i landet. 
50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking.

Ett ”Vackert Rättvik” för att bibehålla vår starka Ja Långrabatten har moderniserats. Fler bänkar 
ställning som besöksort.  utplacerade i Rättvik. 

En ”evenemangslots” som stöttar och hjälper till Delvis Kommunen bidrog bland annat med samordning vid 
att samordna såväl kommunens befintliga som nya  genomförandet av Camp Norway. 
evenemang.  

Att våra UF-företagare får stöd och hjälp av Ja Näringslivsenheten har gjort gästföreläsningar. 
kommunens näringslivsenhet.  UF-företagen har varit med vid företagsfrukostar.

Arbetsmarknad och näringsliv
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Inga ytterligare byggnationer av lägenheter har skett 
under året. Stora resurser har lagts på underhåll och 
renoveringar av befintligt bestånd. Ytterligare konso-
lidering av fastighetbolagets har förstärkt ekonomin. 
Försäljning av kv Garvaren 13 är genomförd som 
möjliggör en byggnation om ca 23 lägenheter. 

Vägbyggnation har projekterats och förhandlingar 
genomförts med tänkt exploatör på Lissbrändan. 
Förhandlingar har genomfört med tänkt exploatör vid 
Lissbrändavägen omfattande upp till 36 hyreslägen- 
heter, byggstart under 2016. Persborgsområdet har 
ännu inte detaljplanelagts.

Detaljplan för Garvaren 13 har utarbetats. För-
handlingar har genomförts och köpehandlingar har 
utfärdats för preliminär byggstart av 23 bostadsrätter 
under 2016. Fellbys fastighet i centrala Rättvik har 
förvärvats.

Arbetet med LIS-områden har fortsatt under året och 
dessa antas tillsammans med översiktsplanen.

Förhandlingar har under året genomförts med ett flertal 
intressenter, framförallt vad avser Lissbrändan. Köpe- 
kontrakt har skrivits för exploatering av Garvaren 13. 
Utbyggnaden av Nålängeområdet går fortsatt lång-
samt. Under 2015 har ett arbete med en plattform för 
intressenter gällande etableringar av företag i kommu-
nen påbörjats i samverkan med RFAB. Detta kommer 
bli en god möjlighet för marknadsföring av exploate-
ringsområden framledes. Ett arbete avseende fortsatt 
exploatering av Industriområdet ”lastbilsparkeringen” 
öster om länsväg 301 har inletts.

RFAB har under 2015 initierat överläggningar med ett 
flertal privata hyreshusägare i Rättvik. Mötena upp-
levs som givande av de inblandade parterna. Privata 
ägare till lokaler har bjudits in för samtal kring en 
ökad marknadsföring av lediga lokaler. Såväl på den 
privata sidan som på den kommunala sidan. Syftet är 
att öka tillgängligheten och tillgången på väl förvalta-
de lokaler.

Mål Är målet Kommentar
Boende och samhällsplanering uppfyllt?   

Lägenheter för ungdomar och äldre. Nej Inga lägenheter har byggts under året. 
  

Att Persborgsområdet samt Lissbrändan Delvis Lissbrändanområdet är på väg att bebyggas. 
färdigställs för bostadsbyggande.  Persborgsområdet är inte detaljplanelagt.

Att ett flertal centralt belägna områden Delvis Garvaren 13 har detaljplanelagts för bostadsbyggande. 
färdigställs för bostadsbyggande.  Fellbys fastighet har förvärvats.

LIS-områden för utveckling och exploatering. Ja LIS-områden inventerade och fastställda. 
  Antas slutligt inom ramen för översiktsplanearbetet.

Att vi aktivt marknadsför våra exploateringsområden. Nej Har inte skett på ett aktivt sätt under året.

Kontakten med externa fastighetsägare och Ja RFAB har initierat ett samarbete med gemensamma 
bostadsföretag intensifieras för att  överläggningar med externa fastighetsägare. 
möjliggöra nyetablering.  

Boende och samhällsplanering
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Kommunen har aktivt engagerat sig för att förbättra 
pendlingstrafiken, både hos Dalatrafik och Trafikver-
ket. En mellankommunal linje till Bjursås–Grycksbo 
har startats tillsammans med Falu kommun för att 
möjliggöra skol- och arbetspendling. Kommunen har 
aktivt engagerat sig i järnvägen Mora–Stockholm 
inom ramen för Dalabanans Intressenter.

Utredningar pågår för att hitta lämplig mark till pendlar- 
parkeringar för att få fler att åka kollektivt.

Trafikverket utreder fortfarande frågan angående 
placering och trafikering av ny hållplats längs Rv 70.

Beläggningsåtgärder har genomförts samt inledande 
konvertering till LED belysning har påbörjats för att 
bibehålla den standard vi har på de viktigaste vägarna 
som t.ex genomfartsleder, industri- och centrumgator.

Kommunen har under de senaste åren diskuterat och 
planerat för ett ”blåljusens-hus” där en samlokalise-
ring av räddningstjänst, ambulans och polis skulle 
ske. Motivet för denna sametablering är ett utökat 
samarbete och förbättrad service för kommuninvånar-
na/allmänhet samt ekonomiska fördelar. Frågan har 
tyvärr stannat upp i och med Landstingets beslutet om 
flytt av ambulansen i Rättvik till Leksand.

Att minska fallolyckorna är ett mål från fullmäktige. 
Under hösten 2015 startades Fallförebyggande arbete 
i samverkan. Styrgruppen för arbetet består av repre-
sentanter från räddningstjänsten, hemsjukvården, 

anhörigstöd och folkhälsan. En plan med syfte ”Att 
minska antalet fall och fallskador för personer 75 år 
och äldre i Rättviks kommun” har arbetats fram. 

Ett aktivt arbete mot kränkande behandling och mob-
bing har fullmäktige prioriterat. Under 2015 har en 
del av arbetet mot kränkande behandling och mobbing 
införlivats med arbetet mot relationsvåld. Beslutades 
på ett BRÅ möte att under 2016 ha flera utbildnings-
konferenser under tema Näthat samt Unga och sexu-
ella bilder på nätet. Alla skolor och förskolor arbetar 
aktivt mot kränkande behandling och mobbning. Varje 
skola har en plan mot kränkande behandling. 

Ungdomsenkäten LUPP genomfördes 2015, resultatet 
kommer i början av 2016. Där finns frågor med om 
man blivit utsatt för mobbing, trakasserier eller utfrys-
ning. Eleverna i åttan och gymnasiets årskurs två har 
svarat på enkäten. Skolan och polisen har via BRÅ, 
inlett en dialog om samverkan när det gäller arbetet 
mot kränkande behandling och mobbing. Göra en 
plan där polisen regelbundet kommer till skolorna och 
möter eleverna för dialog.

Ett förebyggande arbete mot våld i nära relationer är 
ett mål från fullmäktige. Slutrapport har lämnats till 
Länsstyrelsen Dalarna gällande det ettåriga projektet 
Samordning mot relationsvåld med arbetsnamn ”Våga 
hjälpa!”. Syftet är att genom en bred samverkansbas 
förhindra och tidigt upptäcka relationsvåld samt 
underlätta för våldsutsatta personer att snabbt få 

Mål Är målet Kommentar
Infrastruktur och skydd uppfyllt?   

Ett aktivt engagemang för att bibehålla Ja Kommunen har aktivt engagerat sig för att förbättra 
pendlingstrafiken till och från Rättvik.  pendlingstrafiken. Ny mellankommunal linje Rättvik- 
  Bjursås-Grycksbo. Engagemang för att utveckla 
  Dalabanan.

En pendlarparkering i Söderås. Nej Har inte kunnat genomföras. 
  

En utbyggd busshållplats i Vikarbyn. Nej Har inte kunnat genomföras. 
  Trafikverket uppvaktas kontinuerligt.

Fortsatt arbete med att förbättra kommunens vägar. Ja Den långsiktiga planen för vägunderhåll genomförs. 

Ett ”blåljusens-hus” i Rättvik. Nej Har inte kunnat genomföras. Landstinget har varit 
  kallsinniga till denna idé, på grund av beslutet om att 
  flytta ambulansen från Rättvik. 

Att antalet fallolyckor minskar. Delvis Totala antalet fallolyckor har planat ut i kommunen, 
  men ligger fortfarande, liksom resten av dala- 
  kommunerna, över rikssnittet.

Ett aktivt arbete mot kränkande behandling och  Ja Skolan och polisen, har via BRÅ, inlett dialog 
mobbing.  gällande samverkan när det gäller arbetet mot 
  kränkande behandling och mobbing.

Ett förebyggande arbete mot våld i nära relationer. Ja Projektet Samordning mot relationsvåld med 
  arbetsnamnet ”Våga hjälpa” har genomförts under året.

Infrastruktur och skydd
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Webbplatsen innehåller mycket information om kom-
munens verksamheter och uppdateras dagligen. Dock 
måste vi arbeta mer med olika verktyg som läswebb, 
teckenwebb, lättlästa texter mm för att verkligen göra 
vår information tillgänglig och lättförståelig för alla. 
Det målet når vi eftersom vi på begäran kan och ska 
göra begärd information tillgänglig på det sätt som 
önskas. Grunden i vår externa kommunikation och 
information är annars webbplatsen. Den får mycket 
bra resultat i tillgänglighetstester och för dem som 
inte kan tillgodogöra sig skriven text finns Läsweb att 
tillgå. Vi har även översatt många texter till Lättläst. 
Kommunens närvaro i sociala medier är en viktig 
del i att hålla kommunens invånare informerade om 
vad som sker i kommunen. Det är också en bra kanal 
för medborgare att enkelt ställa frågor som sedan de 
sakkunniga i kommunen kan svara på.

Ett mål är att medborgarna upplever att de kan påverka 
kommunens fortsatta utveckling. I SCB:s medborgar- 
undersökning har inflytandeindex för 2015 klart 
förbättrats jämfört med 2013. Det finns information 
på vår hemsida om hur man som medborgare kan 
påverka och vara delaktig. Man kan som medborgare 
bl.a skicka medborgarförslag till kommunfullmäktige. 
Det anordnas byating, ungdomsforum, allmänhetens 
frågestund i fullmäktige m.m. Det finns rådslag inom 
skolan och äldreomsorgen.

Att Rättvik har en väl genomtänkt och fungerande 
integration i samverkan med det övriga samhället är 
ett mål från fullmäktige. Som en del i att vara del-
aktig i samhällets utveckling arbetas det vidare med 

anpassad IT inom verksamheterna för personer med 
funktionsnedsättning. Samtliga gruppbostäder inom 
LSS har i samverkan med IT-enheten fått tillgång till 
trådlöst nätverk. Alternativa kommunikationshjälp-
medel (AKK) har utvecklats mer inom verksamheten 
för att stödja kommunikation och delaktighet. Via 
mentorprogrammet får ensamkommande ungdomar 
stöd genom en kontakt ute i samhället. Ett flertal 
ensamkommande ungdomar har fått arbete inom 
förvaltningen. Ungdomar utan uppehållstillstånd har 
under sommaren fått praktik för att få möjlighet att 
träna svenska samt få en inblick i hur det svenska 
samhället fungerar. Kommunen har haft regelbundna 
möten under hösten med ett flertal frivilligorganisa-
tioner för att samverka och hjälpa varandra när det 
kommit många asylsökande och ensamkommande 
barn till Rättvik. Kulturhuset/biblioteken är öppna 
mötesplatser med internetuppkopplade datorer och 
ger en omfattande service till asylboenden /invandrare 
genom att bl.a. tillhandahålla litteratur och lexikon på 
de språk som efterfrågas.

Rättviks kommun har vid en servicemätning via 
telefon och e-post visat på förbättrade resultat jämfört 
med föregående år. 

Ett av kommunfullmäktiges mål är att arbetet med 
Medborgardialog ska intensifieras, både för personliga 
möten och nätbaserade möten. När det gäller nätbase-
rade möten eller möjlighet för medborgare att tycka 
till finns det mer att göra.

hjälp. En organisation har bildats med en styrgrupp av 
representanter från polisen, landstinget, socialförvalt-
ningen samt en politiker. Samordnare är kommunens 
drogförebyggare. Under arbetet har man byggt upp 
nätverket och kommunikationsvägarna samt utformat 
budskapet, 1177 – ett nummer in för bedömning och 

hänvisning, miniguide för stöd och hjälp och gemen-
sam webbplats www.rattvik.se/vagahjalpa, marknads-
föring och förankring samt utbildningskonferenser 
i nätverken. Kommun avser ansöka om medel från 
Arvsfonden för fortsatt utveckling och kvalitetssäk-
ring i början av 2016.

Mål Är målet Kommentar
Demokrati och delaktighet uppfyllt?   

Alla invånare ska kunna påverka Ja Högre Nöjd Inflytande Index vid SCB- 
kommunens fortsatta utveckling.  medborgarundersökning jämfört med övriga landet.

Att Rättvik har en väl genomtänkt och fungerande Delvis Har klarat mottagande av ensamkommande barn och 
integration i samverkan med det övriga samhället.  asylsökande relativt bra tillsammans med frivillig- 
  organisationerna, men verksamheten behöver utvecklas.

Ett professionellt och gott mottagande där den Delvis Har förbättrat resultaten avseende tillgänglighet via 
som kontaktar kommunen ska få en snabb  telefon och e-post. Finns dock utvecklingspotential. 
återkoppling på enklare frågor.

Att arbetet med ”Medborgardialog” intensifieras Nej Inga nätbaserade möten har genomförts. Högre Nöjd 
och omfattas såväl personliga som nätbaserade möten.  Inflytande Index vid SCB-medborgarundersökning 
  jämfört med övriga landet.

Demokrati och delaktighet
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Mål Är målet Kommentar
Kultur och fritid uppfyllt?   

Fortsatt stöd till ideella krafter, föreningar och Ja Kommunen ger ett fortsatt stöd till ideella krafter, 
studieförbund.  föreningar och studieförbund.  

En ny lekplats planeras på Prästskogsvallen och Nej Planering av ny lekplats vid Prästskogsvallen har inte 
att man i samband med det arbetet också tar hänsyn  prioriterats under året. 
till de äldres önskemål om en attraktiv mötesplats.

En plan för utveckling av strandområdet mellan Delvis Nytt arrendeavtal avseende Siljansbadets Camping 
Siljansbadets camping och båthamnen.  gällande tillfälliga campingar vid marknaden samt 
  CCW. Framtagande planprogram skateboardplan.

Planering av en skateboardplan. Delvis Ett planprogram har framtagits för en skateboardplan. 

Utveckling av våra fiskevårdsområden för att Delvis Kommunen har samverkat med länsstyrelsen och 
gynna fisketurismen.  lokala fiskevårdföreningar, främst kring Enån.

Kulturenheten har under 2015 fördelat 475 tkr till de 
studieförbund som är berättigade till bidrag, enligt den 
fördelningsmall som är beslutad. Enheten bedriver 
också ett aktivt och brett samarbete med ideella kraf-
ter, föreningar och studieförbund vad gäller program-
verksamhet i kommunen. Kulturhuset har varit en 
viktig mötesplats under höstens flyktingmottagning.

Underlagsmaterial samt ett designkoncept framtaget 
tillsammans med förslag till medborgardialog. Arbetet 
med lekplatsprojektet vid Prästskogsvallen kommer 
att återupptas under 2016 där tillgängligheten ska 
samordnas med infrastrukturen i andra projekt.

Under början av året genomfördes dialog med 
Grönklitt angående utvecklingen av campingen och 
eventuell utfyllnad av Siljan, Grönklitt valde vid detta 

tillfälle att inte gå vidare. Dialog om ett arrendeavtal 
med båtklubben påbörjad. Nytt arrendeavtal med 
Siljansbadets Camping om tillfälliga campingar på 
stranden under marknader och CCW. Området har 
gallrats för ökad kontakt med Siljan. 

Under 2015 har näringslivsenheten arbetat i nära 
samarbete med länsstyrelsen och lokala fiskevårdsför-
eningar för att finna sätt att utveckla möjligheten till 
fisketurism. Detta med särskild tonvikt till Enån och 
Siljansöringen enligt politiska motioner.

Ett program har varit på samråd och ett medborgar-
möte hölls i slutet av året. Arbetet med att anlägga 
en aktivitets- och skateboardpark ligger sedan hösten 
2015 i standbyfas för projektgruppen i avvaktan på 
beslut om fysisk placering.

Kultur och fritid

Mål Är målet Kommentar
Miljö uppfyllt?   

Att antalet miljöbilar som används i kommunens Delvis Antalet miljöbilar har legat på samma nivå 
regi ökar.  som tidigare. 

Öka andelen ”miljömärkta” livsmedel i de Ja Har ökat från 25% till 26%. 
kommunala köken.  

Produkter som innehåller ämnen som är särskilt Ja Arbete pågår för att fasa ut produkter som innehåller 
farliga för människors hälsa och miljön fasas ut.  skadliga ämnen.

Det öppna landskapet utökas med hjälp av bland Ja Det öppna landskapet fortsätter hävdas i samarbete 
annat betande djur.  med Stiernhööksgymnasiet.

Revidera kommunens miljöpolicy. Nej Har inte genomförts under året. 

Miljö
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Arbetet med chef- och ledarskapsutveckling följer den 
handlingsplan som finns för ändamålet. Utvecklande 
ledarskapsutbildning har genomförts under året vilket 
innebär att ytterligare chefer/ledare i organisationen 
omfattas av UL-tänket samt att uppföljningsdagar har 
börjat genomföras. Handlingsplanen avser perioden 
2013–2015 och har under hösten utvärderats och 
omarbetats för perioden 2016–18.

En plan för den framtida personalförsörjningen är 
något försenat jämfört med planeringen. Rekryterings-
process finns på plats och håller på att implementeras 
i organisationen. Införande av kommunövergripande 
bemanningscenter utreds och beslut huruvida detta 
ska genomföras är planerat att tas i början av 2016. 
Arbetet med att ta fram ett arbetssätt/verktyg för 
långsiktigt kompetensförsörjningsarbete har ännu inte 
påbörjats.

Feriearbeten har erbjudits ungdomar som gått ut första 
året på gymnasiet. Ungdomar utan uppehållstillstånd 
har under sommaren fått praktik, detta i samarbete 
med HVB hemmet Närheten och arbetsmarknads- 
enheten. Ett flertal lärlingsplatser har förberetts och 

handledare har utbildats i samverkan med skolan 
(USK-utbildning).

Rättviks kommun har fått goda vitsord från Högskolan 
Dalarna som partnerskola och partnerförskola med 
verksamhetsförlagd utbildning och extra beröm 
gällande våra goda relationer med samverkande 
myndigheter.

Mål Är målet Kommentar
Attraktiv arbetsgivare uppfyllt?   

En utveckling av chefs- och ledarskapet i kommunen. Ja Chefsutveckling inom ramen för ”Utvecklande 
  ledarskap” har fortsatt att genomföras under året.

En plan för den framtida personalförsörjningen. Delvis Delar är genomförda. Rekryteringsprocessen är klar. 
  Skiss på kommunövergripande bemanningscenter är 
  framtagen.

Erbjuda praktik- och lärlingsplatser och till unga Ja Feriearbeten har erbjudits. Lärlingsplatser har 
sommarjobb i förvaltningarna.  tillhandahållits av förvaltningarna.

Attraktiv arbetsgivare

Antalet miljöbilar i kommunens användning har 
utökats är ett mål från fullmäktige. Under 2015 har 
antalet miljöbilar legat kvar på samma nivå som under 
2014, det vill säga 18 miljöbilar.

Andelen ”miljömärkta” livsmedel i de kommunala 
köken ökas är ett mål från kommunfullmäktige.     
Under året har andelen ”miljömärkta” livsmedel ökat 
till 26%. Kostenheten har vidare utvecklat arbetet med 
återtag av råvaror från Stiernhööksgymnasiet.

Arbetet med att identifiera och fasa ut giftiga ämnen 
är en integrerad del av tillsynsarbetet inom miljö-
enheten. Arbete pågår för att fasa ut produkter som 
innehåller skadliga ämnen. Detta sker kontinuerligt 
genom uppmaningar till verksamheterna att endast in- 
förskaffa godkända produkter fria från skadliga ämnen. 
Städenheten använder huvudsakligen bioteknik som 
sitt rengöringsmedel vid städning av kommunens 
lokaler. Projekt gällande skolors inomhusmiljö har 
genomförts på sju skolor.

Kommunens jordbruksmark arrenderas ut till gym-
nasieskolan för ”återtagsprojektet” samt till privata 
jordbrukare. Övrig mark hanteras då de ekonomiska 
resurserna medger. Under arbetet med en ny över-
siktsplan har behovet av fortsatt hävd av jordbruks- 
mark uppmärksammats. I de fördjupningsdelar som är 
under utarbetande kommer fortsatt brukande av öppna 
marker av betydelse för framtida livsmedelspro-
duktion, dagvattenhantering och upprätthållande av 
vackra vyer särskilt beaktas. Samhällsutvecklingsför-
valtningen har skrivit brukaravtal med flera markägare 
för gymnasiets behov.

Den gällande miljöpolicyn är kortfattad, allmänt hållen 
och borde kunna vara giltig länge. Det som behövs är 
att ta fram ett styrdokument typ miljömål eller klimat- 
strategi med uppföljbara mål och åtgärder.
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Antal årsarbetare per förvaltning inklusive timanställda, per 2015-12-31

 2014 2015 

 Mån Tim Totalt Mån Tim Totalt
Barn- och utbildningsförvaltningen 347,7 23,8 371,5 366,1 20,7 386,8
Socialförvaltningen 452,3 49,1 501,4 452,1 47,2 499,3
Samhällsutvecklingsförvaltningen 34,4 2,1 36,5 35,4 1,8 37,2 
Stab- och serviceförvaltningen 113,8 6,8 120,6 111,7 5,8 117,5

Hela kommunen 948,2 81,8 1 030,0 965,3 75,5 1 040,8

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
De anställda i Rättviks kommun har en genomsnittlig 
sysselsättningsgrad på 87,9% (2014 86,9%). Det om-
fattar både tillsvidare- och visstidsanställd personal. 
Vid en jämförelse mellan könen har kvinnorna ett snitt 
på 87,1% och männen 91,2%. 

Av 1 001 tillsvidareanställda arbetar 533 heltid och 
468 deltid.

Andel heltid- respektive deltidsanställda 
uttryckt i %

År Heltid Deltid

2011 52,9 47,1
2012 52,6 47,4
2013 52,2 47,8
2014 51,9 48,1
2015 53,3 46,8

Antal anställda, hel- och deltid
Rättviks kommun hade den 31 december 2015, 1 001 tillsvidareanställda och 97 visstidsanställda, totalt 1 098 
månadsanställda personer. Av de anställda återfinns 48,7% inom socialförvaltningen, 36,2% inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Dessa verksamheter sysselsätter alltså 84,9% av samtliga anställda. Fördelning är 
ungefär densamma som föregående år.

Årsarbetare
Antal årsarbetare (månadsavlönade) har ökat med 17,1 årsarbetare 2015 jämfört med 2014. Ökningen avser till 
största delen visstidsanställningar.

Den arbetsinsats timavlönad personal utfört motsvarar 75,5 årsarbetare. Av dessa återfinns majoriteten, 47,2 års- 
arbetare inom socialförvaltningen.

Könsfördelning
Fördelningen mellan könen fortsätter att vara ungefär 
densamma. Bland de 1 001 anställda är det 816 kvinnor 
och 185 män.

Insatser från hemtjänsten ska ges för att underlätta den dagliga livsföringen och för att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet.



Årsredovisning 201520

0

70

140

210

280

350

60-9950-5940–4930–3918–29

Åldersfördelning Deltid

HeltidAntal

Ålder

0

10

20

30

40

50

60

66656463626160

Antal anställda över 60 år, hela kommunen.

Antal

Ålder

Medellön
Jämfört med 2014 har medellönen för tillsvidareanställda ökat med 889 kr. Det motsvarar en ökning med 
3,35%. Medellönen påverkas både av utfallet i löneöversynen och lönesättning vid nyanställning. Utfallet för 
2015/2016 års löneöversyn blev 2,92%.

Medellönerna har ökat mest inom Samhällsutvecklingsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen 
vilket speglar den hårda konkurrensen vid rekrytering till de kompetensområden som finns i dessa verksamheter.

Medellön kronor/månad fördelad på kön och förvaltning. 

 Kvinnor Män Totalt

Barn- och utbildningsförvaltningen 28 801 30 224 29 141
Socialförvaltningen 24 478 23 899 24 387 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 28 578 33 534 30 466 
Stab- och serviceförvaltningen 24 413 35 406 26 452

Totalt 26 075 28 576 26 572

Sjukfrånvaro
Rättviks kommuns sjukfrånvarotal har ökat även 2015 till 6,62% (2014 6,35%, 2013 5,56%).

Vi ser en liten minskning av den totala långtidsfrånvaron och då i synnerhet i gruppen 50-år. Dock har det skett 
en ökning i gruppen -29 år och 30–49 år.

De anställda är i genomsnitt frånvarande 20 dagar per år, vilket är en minskning med 3,1 dagar per anställd 
sedan föregående år.

Av de anställda är det 54,84% som har 5 sjukdagar eller färre (2014: 54,42% 2013: 55,97%). Fördelat mellan 
könen gäller 51,91% för kvinnorna och 67,20% för männen.

Åldersfördelning
Andelen tillsvidareanställda över 50 år minskar och anställda under 29 år ökar, vilket är ett trendbrott från tidigare 
år. 2015 var 45% över 50 år medan de under 29 år omfattade 4,5%.  Medelåldern bland de anställda är 47,3 år 
(2014 var medelåldern 47,8 år).

Inom den närmaste femårsperioden beräknas 183 anställda uppnå 65 års ålder, vilket utgör 18,3% av de tills- 
vidareanställda. Av dessa jobbar 36% inom vården, 34,5% är inom lärarkollektivet, 13% är kvalificerade hand-
läggare, 13% är inom stab och service och 3,5% är chefer.
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Sjukfrånvaro under de tre senaste åren 
 
 Sjukfrånvaro % Varav långtidsfrånvaro  
  60 dagar eller mer 

Åldersgrupp 2013 2014 2015 2013 2014 2015

–29 4,37 3,11 3,9 35,87 19,95 23,19 
30 –49 5,26 6,27 6,8 52,52 53,58 56,12
50– 6,3 7,41 7,3 50,04 57,32 55,25
Totalt 5,56 6,35 6,62 49,84 53,73 53,20

Kön
Kvinnor 6,14 6,57 6,9 51,64 52,93 52,59
Män 3,26 5,45 5,4 36,31 57,58 56,24

Totalt 5,56 6,35 6,62 49,84 53,73 53,20
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För 2015 beslutade kommunfullmäktige om en investeringsbudget på 14 mkr. Av den totala budgeten var 5 mkr 
avsatta för inventarier, 7 mkr för investering i infrastruktur, 500 tkr för investering i byggnader samt 1,5 mkr för 
mark och anläggningar. 

Totalt har investeringar genomförts till en nettoutgift om totalt 8,8 mkr under 2015. Det är en minskning med  
ca 4,5 mkr jämfört med 2014 då det investerades för 13,3 mkr.

I tabellen nedan visas årets investeringar och budgetavvikelser fördelade per förvaltning.

Socialförvaltningen har 750 tkr budgeterat för investeringar. Totalt har det dock investerats för 394 tkr under 
året. Förvaltningen har bedrivit ett projekt för införande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Projektet har kostat 182 tkr mot budgeterade 100 tkr. Kostnaden avser utvecklingskostnader, programvaror samt 
servrar.

Klädskåp till en kostnad om 42 tkr har köpts in till hemtjänsten i samband med införandet av arbetskläder. Möbler 
har köpts in till kontoret på Golfvägen 1 i samband med utökning av personal/förtätning av arbetsplatser till en 
kostnad om 26 tkr. Budget för 2015 var 150 tkr.

Till olika SÄBO i kommunen har 3 st kompletta sugar köpts in, monterats och kontrollerats via landstinget till 
en kostnad om 63 tkr. Budgeterat 2015 var 75 tkr.

Under året har fyra boenderum samt en tvättstuga renoverats vid Prästskogens särskilda boende för 80 tkr. Budget 
200 tkr. Projektet fortsätter och 2016 finns 100 tkr avsatt i budgeten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har 1 870 tkr budgeterat för investeringar, Totalt har förvaltningen 
investerat för 1 900 tkr, varav 1 591 tkr avser gymnasiet.

Nytt markunderlag till körhuset har kostat 833 tkr. Investering har gjorts i jordbruksmaskiner för 305 tkr. 
Foderhäckar har inköpts för 23 tkr. Gymnasiet har också utrustats med ett nytt passersystem för ca 430 tkr. 

En ombyggnad för allergiavdelning på Nyhedsskolan är påbörjat under 2015 till en kostnad av 244 tkr. 
Projektet färdigställs under våren 2016. Nya symaskiner till Rättviksskolans slöjdsal har införskaffats för 120 tkr.

Stab- & serviceförvaltningen har en total budget på 1 950 tkr. Totala investeringar uppgår till 1 863 tkr.

Räddningstjänsten har en budget på 500 tkr. Investeringar har gjorts för totalt 525 tkr.
En begagnad räddningsbil har införskaffats till stationen i Furudal, till en kostnad av 299 tkr. Inköp har också 
gjorts av drönare för 147 tkr samt rökdykarradioapparater för 79 tkr.

Kanslienheten har en budget på 300 tkr som ska användas till nytt dokumenthanteringssystem samt till ny 
struktur för kommunens webbplats. I dokumenthanteringssystem har det investerats för 185 tkr och ca 40 tkr har 
använts för att utveckla kommunens webb.

Investering har också gjorts i kommunal ledningsplats till en kostnad av186 tkr, vilket inte var budgeterat 2015.

Investeringsredovisning 2015 (tkr)

 Utgifter Inkomster Investeringar Budgetavvikelse
   netto netto

FÖRVALTNING

Socialförvaltningen 394  394 356
Barn- och utbildningsförvaltningen 1 955 55 1 900 -30
Stab- & serviceförvaltningen 1 863  1 863 87 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 5 009 408 4 601 4 829

Totalt 9 221 463 8 758 5 242

Investeringsredovisning
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It-enheten har 1 000 tkr avsatt i budgeten för investeringar. Under året har 893 tkr använts dels till utbyggnad 
av stadsnät och fastighetsnät, dels till ny bladserver. Det trådlösa nätet i skolorna har också byggts ut, då antalet 
bärbara datorer har ökat till omkring tusen enheter.

Kostenheten har en budget på 150 tkr för inköp av köksinventarier. Ett inköp har gjorts av en grönsakshackare 
till Rättviksskolan för 36 tkr.

Samhällsutvecklingsförvaltningen har en total budget på 9,4 mkr uppdelad på inventarier 0,4 mkr, infrastruktur 
7 mkr, byggnader 0,5 mkr samt mark och anläggningar 1,5 mkr. Under året har förvaltningen totalt investerat för 
ca 5 mkr. Budgeten har under året inte kunnat upparbetas främst på grund av ett mycket besvärande vakansläge 
på förvaltningen.

Bland de större kommungemensamma projekten kan följande kommenteras. 800 tkr har investerats i vägbelysning 
då kvicksilverlampor utfasas och ersätts med LED. Det framtida behovet uppgår till ca 45 mkr för de åtgärder 
som förväntas på kommunens ca 6 000 belysningspunkter. Med nuvarande investeringstakt bedöms detta ta ca 
30 år!

Cirka 2 mkr har investerats i nya ytbeläggningar på kommunens vägar med prioritet till stora industriområdet 
samt anläggande av gång och cykelvägar längs Vålsvedsvägen och i Västberg. Utebliven medfinansiering 
medförde att projekten för gång och cykelvägar till nedre Gärdsjö och riksväg 70 fick pausas. Åtgärder på 
Linjevägen i Furudal har försenats och beräknas i stället genomföras under 2016.

Anläggningsarbeten, planteringar samt övrig utsmyckning i den norra långrabatten längs riksväg 70 har under 
året kostat 600 tkr. Färdigställandet av ridhuset efter mögelsanering belastade investeringsbudgeten även detta 
år fast det inte var planerat. Utfallet uppgick till drygt 300 tkr och arbetet är nu avslutat.

I samband med flytt av näringslivsenheten till lokaler vid gymnasieskolan, så införskaffades inventarier för 330 tkr. 
Kulturenheten har investerat 107 tkr för att införa RFID, ett system för automatisk identifiering av bibliotekets 
media.
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Driftsredovisning

Driftredovisning 2015 (tkr)

NÄMND/ 
FÖRVALTNING  INTÄKTER KOSTNADER NETTOKOSTNAD

 Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse Budget Redovisat Avvikelse

Socialförvaltningen 95 511 106 489 10 978 359 511 372 948 -13 437 -264 000 -266 459 -2 459

Barn- och utbildnings- 
förvaltningen 64 680 77 427 12 747 289 680 297 567 -7 887 -225 000 -220 140 4 860

Stab & service- 
förvaltningen 53 778 62 522 8 744 89 403 98 074 -8 671 -35 625 -35 552 73 

Samhällsutvecklings- 
förvaltningen 5 324 7 159 1 835 80 924 82 693 -1 769 -75 600 -75 534 66

Miljö- och 
byggnadsnämnden 0 0 0 250 226 24 -250 -226 24

Kommunstyrelsen 0 191 191 9 500 8 560 940 -9 500 -8 369 1 131

Kommunfullmäktige 500 698 198 3 650 3 234 416 -3 150 -2 536 614

SUMMA 219 793 254 486 34 693 832 918 863 302 -30 384 -613 125 -608 816 4 309

Finansförvaltningen 629 225 625 595 -3 630 11 100 10 234 866 618 125 615 361 -2 764

TOTAL SUMMA 849 018 880 081 31 063 844 018 873 536 -29 518 5 000 6 545 1 545
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Verksamhetsberättelser 
förvaltningar och bolag

Socialförvaltningen

Förvaltningen är kommunens största med drygt 600 
medarbetare och ansvarar för vård och omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning samt 
stöd, rådgivning och övriga insatser utifrån SoL/LSS. 
Kommunens alkohol- och tobakstillstånd/tillsyn ingår 
också i förvaltningen. Vidare ansvarar vi för de arbets-
marknadspolitiska åtgärder som åligger kommunen. 
Från december 2015 ansvarar även förvaltningen för 
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. 
Huvuddelen av verksamheten bedrivs och bemannas 
dygnet runt - året om.

Rättviks kommun har sedan 2013 en gemensam 
nämnd inom LOV (lagen om valfrihet) tillsammans 
med Leksands kommun, avseende hemtjänst och viss 
hemsjukvård. Den gemensamma nämndens verksam-
hetsberättelse bifogas i bilaga 1 till årsredovisningen.

Vad hände 2015?

Stöd och omsorg
Enheten för bistånd/LSS-handläggning har fattat    
1 500 beslut, en ökning med 70 beslut från 2014.  
Renodlade LSS beslut avser 180, 51 fler är föregående 
år. 42 avslagsbeslut har fattats under året varav 33 
inom LSS. Andelen avslagsbeslut har de senaste åren 
ökat i takt med förändringar i rättspraxis och ökad 
medvetenhet kring praxis och lagrum vilket ställer 
ökade krav och utrymme på handläggningen i myndig- 
hetsutövningen men även i rättsprocesser.

Enheten för individ- och familjeomsorg (IFO) 
har under året varit utsatt för en stor prövning i och 
med den flyktingsituation som rått i hela landet. Vid 
årsskiftet ansvarade vi för drygt 80 ensamkommande 
barn, samtidigt som det varit ett högt tryck gällande 
barnärenden generellt. Mycket resurser har lagts på att 
finna boende åt barnen och många har placering i kon-
sultstödda familjehem. Ett beslutsunderlag arbetades 
fram gällande integrationsenhet och en rekrytering 
startades för att anställa en integrationssamordnare. 
Arbete påbörjades för att starta upp ytterligare ett 
HVB för ensamkommande barn. Öppenvårdsbehand-
lingen inom missbruk har utvecklats under året och 
har från maj till december haft 584 samtal/besök. 
Såväl familjehemsplaceringar som institutionsplace-
ringar gällande vuxna har varit flera än beräknat under 
hela året.

Enheten för omsorg om personer med funktions-
nedsättning har jobbat för att kunna erbjuda boende 
inom kommunen där det tidigare verkställts genom 
köp av plats i annan kommun vilket inneburit att flera 
personer flyttat hem under året. Arbetet med anpassad 
IT och vägen till digital delaktighet har uppmärksam-
mats av den nyinrättade ”Myndigheten för delaktig-
het” som även gjort ett verksamhetsbesök i Rättvik. 
Enheten har uppfyllt kraven inom olika delar av 
psykiatriområdet vilket resulterat i stimulansmedel.

Enheten för arbete och sysselsättning har kunnat 
erbjuda ca 40 ungdomar feriejobb under sommaren. 
I december 2014 beslutade regeringen om en delega-
tion för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska 
insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (De-
legationen för unga till arbete, Dua). Delegationens 
främsta verktyg för samverkan är lokala överenskom-
melser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen 
(Af). Utifrån detta har enhetens ”Unga Till Arbete” 
vidareutvecklats och en överenskommelse har upprät-
tats med Af. Via KAA (kommunala aktivitetsansvaret 
gällande ungdomar under 20 år) samverkar förvalt-
ningen med bildningsförvaltningen och Af. Vidare 
har målet med OSA-anställningarna tydliggjorts via 
handlingsplaner och samverkan via Centralen fortgår. 

Äldreomsorgen
Särskilt boende (SÄBO) har kunnat verkställa samt-
liga beslut inom tremånadersgränsen. Utbildningsin-
satser för personalen har fortgått under året bland 
annat inom demens, BPSD och Senior Alert. Vård-
tyngden inom våra särskilda boendeformer är hög och 
vi har ett ökat ansvar vad gäller multisjuka personer. 
Hög prioritet har lagts på att hindra smittspridning av 
multiresistenta bakterier. Behovet hos personer som 
fått beslut om korttidsplatser är väldigt varierande: 
psykisk sjukdom, cancer, demens, stroke mm vilket 
har ställt höga krav på personalen. Flera yngre perso-
ner har haft korttidsboende under året.

Ordinärt boende (hemtjänst) verkställs dels av 
kommunen och dels av ett LOV-företag. Behovet av 
hemtjänst har ökat med 7 600 timmar under året och 
många kunder har ett omfattande behov av insatser, 
även behov av dubbelbemanning har ökat. Inom denna 
verksamhet har det också arbetats med att hindra 
smittspridning och som ett led i detta så fattades ett 
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beslut om att införa arbetskläder i vårdnära arbete. 
Utbytet av analoga till digitala larm är nu slutfört.

Hälso- och sjukvårdsenheten har från 1/1 rehab-
verksamhet i egen regi. Rekrytering av legitimerad 
personal har varit en utmaning under året samtidigt 
som vi verkställer avancerad sjukvård i ordinärt såväl 
som särskilt boende. Hemsjukvården arbetar fortsatt 
med gränsdragningar i ansvar mellan kommun och 
landsting. Ett beslutsunderlag arbetades fram gällande 
förslag om att enheten bryts ur äldreomsorgen och 
bildar ett eget verksamhetsblock.

Resursenheten startade med helgöppet från den 
första februari. Enheten har haft problem med att re-
krytera kompetent personal framförallt inför sommar-
semestern och har under året arbetat med ett förbätt-
ringsarbete gällande rutiner kring semesterplanering.

Anhörigstöd
Verksamheten har under året arbetat för att nå ut till 
fler målgrupper av anhöriga. Samarbete med vuxen-
skolan, diakonin samt andra funktioner inom kommu-
nen har resulterat i flera utbildningar och föreläsning-
ar men även styrgrupper gällande drog/missbruk samt 
fallprevention. Funktionen som syn- och hörselin-
struktör har under året haft många uppdrag, såväl 
information som utbildning. Fortsatt många frivilliga 
som ställer upp via väntjänsten. Träffpunkten ”Buketten” 
har växt ur sina lokaler och en översyn av nya lokaler 
har påbörjats.

Administration
Rättvik har tillsammans med Leksand, Mora, Orsa 
och Älvdalen genomfört två utbildningar i Ansvarsfull 
alkoholservering, riktade till främst serveringsansvari-
ga på restauranger, men även till krögare. En samord-
nad tillsyn har genomförts med polismyndigheten och 
räddningstjänsten. Under CCW genomfördes tillsyn 
under 4 dagar i samverkan med miljöenheten och 
räddningstjänsten. En krögarträff har hållits.

Tillsyn av försäljning av folköl 
och tobaksvaror
Samtliga försäljningsställen har besökts. Tillsynsan-
svarig i Stockholms stad har via Länsstyrelsen anlitats 
för ytterligare en tillsyn av totalt 10 försäljningsställen.

Under 2015 har två personer beviljats skuldsanering. 
En person har fått avslag på sin ansökan och två per-
soner väntar på beslut.

Räckte pengarna?
Socialförvaltningens nettokostnader uppgick 2015 till 
266,5 mkr. Jämfört med 2014 har nettokostnaden ökat 
med knappt 9,2 mkr. Detta motsvarar en procentuell 
ökning om 3,6%. I förhållande till budget redovisas en 
negativ avvikelse om 2,5 mkr eller -0,9%.

Mellan åren har nettokostnaden inom blocken ”Äldre- 
omsorg” och ”Stöd och Omsorg” ökat med 5,9 mkr 
(3,7%) respektive 3,8 mkr (4,4%). Inom Äldreom- 
sorgen har nettokostnaderna för hemtjänsten, bostads-
anpassningsbidrag, särskilt boende och administration 
ökat. Inom Stöd och omsorg har nettokostnaderna för 
individ och familjeomsorg ökat markant.

Äldreomsorg
Behovet av hemtjänst fortsätter att öka. De utförda 
hemtjänsttimmarna har ökat från ca 79 800 till 85 300, 
dvs +5 500 tim (6,9%). Kommunens enheter har utfört 
75 500 timmar, en ökning på ca 9 100 tim (13,7%). 
De arbetade timmarna har under året ökat från ca 
123 800 till ca 135 700, dvs +11 900 tim (9,6%). De 
privata utförarna har minskat från tre till en mellan 
åren och volymtimmarna har minskat till 9 800, en 
minskning om ca 3 600 tim (26,9%). Under året 
har kommunens nettokostnad ökat med ca 2,5 mkr 
(6,3%). 

Nettokostnaden för kommunens särskilda boenden har 
ökat med ca 2,5 mkr. Kostnaderna stiger med 3,3 mkr 
och intäkterna med ca 0,8 mkr. Störst kostnadsökning 
är det inom demensboendet ca 1,3 mkr (6,4%). 
Kostnaderna för nattpersonalen har ökat med 0,9 mkr 
(5,8%), för övriga SÄBO med 0,8 mkr och för sjuk- 
sköterskor med ca 0,3 mkr. Det är huvudsakligen per-
sonalkostnaderna som stiger. Intäktsökningen består 
av måltidsavgifter 0,9 tkr och lokalhyror 0,1 mkr 
medan vård- och omsorgsavgifterna minskat med 
ca 0,2 mkr. 

Kostnaderna för utskrivningsklara minskade mellan 
åren med 0,3 mkr medan kostnaderna för administra-
tion, enhetschefer och assistenter ökade med 0,5 mkr.

Stöd och omsorg
Den största kostnadsökningen återfinns inom barn- 
och ungdomsvården där nettokostnaden för familje-
hem har ökat med 2,7 mkr. Nettokostnaden för vård 
av och rådgivning till vuxna missbrukare har mellan 
åren ökat med 2,1 mkr. Inom LSS har kostnaden för 
personlig assistans och gruppbostäder ökat med 1,2 
mkr medan vården av ensamkommande redovisar ett 
nettoöverskott om 2,2 mkr.

Personalkostnader
Personalkostnaden uppgår 2015 till 227,7 mkr, en 
ökning i förhållande till 2014 om 8,7 mkr (4%). Kost-
naden för OB har ökat med 1,2 mkr (11,6%). Sjuklö-
nen har stigit med 0,5 mkr (17,5%) och uppgår 2015 
till 3,6 mkr. Övertidsuttaget har ökat med 0,3 mkr till 
totalt 1,9 mkr. Lönekostnaden för timvikarier har ökat 
med 0,2 mkr till totalt 13,0 mkr. Den genomsnittliga 
timlönen för en timvikarie uppgår till 128,6 kr, en 
ökning om 5,7%.
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Vart är vi på väg?
Fortsatt fokus på att möta upp äldreutvecklingen i 
kommunen. Vilken vård och omsorg behövs i fram-
tiden? Vad är det för boendeformer som behövs i 
framtiden? Hög tid att titta på välfärdsteknologin: vad 
behöver vi, vad vill vi och vad kan vi? Hur uppnår vi 
en lyckad integration? Hur kan vi möta upp den flyk-
tingström som varit och eventuellt fortsätter? Hur kan 
vi möta upp och stödja de ensamkommande barnens 
behov? Hur fångar vi upp ungdomar och får dem 
att känna en framtid i kommunen? Vilka satsningar 
behövs för att kunna arbeta förebyggande från vaggan 
till graven? Hur säkerställer vi personalförsörjningen 

i framtiden? Kommer det att finnas tillräckligt många 
utbildade personer och har vi förmågan att locka dem 
till oss?

Klarar vi framtidens krav på en alltmer avancerad 
sjukvård såväl i särskilda boendeformer som i ordinärt 
boende? Hur säkerställer vi att en förvaltning håller 
kvalitét och utveckling inom så många områden som 
ligger inom Socialförvaltningen? Ska förvaltningen 
koncentrera sig på medborgare i behov av stöd samt 
lägga fokus på att arbeta förebyggande med att frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser? 
Har vi ”råd” att misslyckas med detta?

Mitt i Milla finns på Rättviks äldrecenter och bedrivs fem dagar i veckan, måndag till fredag. Mitt i Milla erbjuder social samvaro 
och enklare vardagsrehabilitering. Foto: Kristina Stenhols
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Verksamhetsmått/Nyckeltal
 2014 2015

Äldreomsorg 
Hemtjänst antal brukare 241 260 
  varav extern utförare 22 32
Hemtjänst antal utförda timmar 79 838 85 312
  varav extern utförare 13 392 9 794
Särskilt boende antal platser 131 131 
Särskilt boende antal korttidsplatser 18 18 
Särskilt boende antal demensplatser 43 43

Omsorg om funktionsnedsatta 
Antal boende (platser) LSS 41 43 
Antal externa platser SoL 6 4

Antal personer med beviljad daglig verksamhet 60 59 
Antal personer med beviljad insats pers. ass. (Ej LASS ersättning) 6 3 
Antal personer med boendestöd, socialpsykiatrin 25 16
Antal boendestöd 24 24

Individ- och familjeomsorg 
Försörjningsstöd tkr 7 496 7 403
Antal hushåll med stöd över 10 månader (st) 57  
Antal personer/vårddygn, barn och ungdom  

HVB-hem (inkl. ensamkommande barn) 36 / 4 796 31 / 4 780 
Familjehem 34 / 5 019 107 / 11 132

Antal placeringar missbruk 11 11
Antal öppnade utredningar 440 601

varav barn- och ungdomsutredningar 99 172

Driftsredovisning - nettokostnad (tkr)

 2014 2015   

 Bokslut Bokslut Budget Budgetavvikelse

Förvaltningsövergripande 10 977 10 499 13 164 2 665 

Äldreomsorg 161 161 167 052 159 945 -7 107 

Stöd och omsorg 84 976 88 754 90 721 1 967

Föreningsstöd 183 154 170 16

SUMMA 257 297 266 459 264 000 -2 459
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Vad hände 2015?
Utvecklingen av det Systematiska kvalitetsarbetet är 
en genomgående tråd i verksamheten som nu börjar ta 
fäste i verksamheten.

Vi har haft besök av Skolinspektionen inom våra 
verksamheter. En inspektion som hjälpte oss att ut-
värdera vår verksamhet. Vi fick ett antal föreläggande 
men som helhet visade det en positiv bild av Rättvik.

Även Arbetsmiljöverket har haft tillsyn hos oss och 
även i den delen fick vi ett antal föreläggande, men 
också här kunde vi visa på ett gott arbete i Rättviks 
kommun.

Vi har blivit godkända som partnerskolor inom förskola 
och grundskola 1–6. Detta ger oss en stor hjälp i      
rekryteringsproblematiken som varit svår även detta år.

I år har problematiken med kompetensförsörjning 
ökat. Vi har svårt att få utbildad personal till de utlysta 
tjänsterna.

Problematiken med alltför små skolor och enheter 
inom grundskolan har visat sig under året. Det är svårt 
att rekrytera personal till de små skolorna, samtidigt 
som det kan vara svårt att upprätthålla en hög kvalitet 
med ett litet antal barn och få lärare.

Något som präglat flera av våra skolor och förskolor 
är den stora tillströmningen av nyanlända barn och 
elever, vilket har lett till nya utmaningar för verksam-
heterna.

Rättviksskolan har satsat på coachning av elever och 
personal genom bl.a. självvärdering, äga sitt eget 
lärande och därmed ta ansvar för sin egen utveckling.

Furudalsskolan har utvecklat en organisation med ett 
tvålärarsystem. Två lärare i samma klass.

Än en gång blev Rättviks bästa dalakommun när det 
gäller Lärarförbundets ”Bästa skolkommun”, 28:a 
i landet. I SKL:s öppna jämförelser klättrade vi till 
sjätte plats i landet.

Gymnasiet har i lärlingsform startat upp ett antal 
program: Vård och omsorg, Fordon och transport 
samt Barn och Fritid. Det har också startat en ny 
undervisningsgrupp för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NBID).

Förskolorna har arbetat med ”Matematiklyftet”.

Rättvik har beslutat om att införa vårdnadsbidrag. Det 
var inte många som utnyttjade detta.

Barnomsorg på obekväm tid har funnits på Dal Jerks 
förskola. Efter en uppföljning som visade att det inte 
var så många som använde tjänsten minskades öppet-
tiderna.

Räckte pengarna?
Barn- och utbildningsförvaltningens nettokostnad 
uppgick till 220,1 mkr för 2015 och redovisar därmed 
ett överskott på 4,9 mkr motsvarande 2,2%. Förvalt-
ningens nettokostnad ökade med 5,8 mkr från 2014. 
Förvaltningens kostnad för personal 2015 uppgick till 
171,5 mkr vilket är 4,3 mkr högre än budget.

Barnantalet inom förskola och pedagogisk omsorg har 
minskats lite ytterligare i jämförelse med året innan 
och därmed även kostnaderna. Överskott på ca 100 tkr 
trots tillkommande kostnader med ca 130 tkr i slutet 
av året för anpassning av en ny avdelning för att klara 
de nya flyktingbarnen.

Inom grundskolan och särskolans verksamheter är 
nettokostnaden ca 600 tkr högre än budgeterat. Det 
beror bland annat på högre IT- o leasingkostnader, 
ökade kostnader för läromedel både böcker och elek-
troniska. Även kostnaderna för särskilda insatser har 
ökat i jämförelse med budgeterat.

Ökade möjligheter till olika riktade statsbidrag från 
Skolverket har påverkat resultatet positivt. Bland 
annat har lågstadiesatsningen och mindre barngrupper 
i förskolan tillkommit utöver budget och bara dessa 
motsvarar ca 500 tkr.

Musikskolans kostnader är ca 180 tkr lägre än budget 
då långtidssjukskrivning medfört minskade lönekost-
nader eftersom tjänsten inte ersatts fullt ut. Något 
lägre elevantal har möjliggjort detta.

Nettot av de interkommunala intäkterna och kostna-
derna uppgår till  21,5 mkr, 7,2 mkr högre än budget 
och 2,9 mkr högre än utfall 2014.

Gymnasieskolans kostnad för personal under 2015 
uppgick till 49,9 mkr vilket är 4,7 mkr högre än bud-
get och 7,6 mkr högre i jämförelse med 2014.

Gymnasiets resultat är 2,5 mkr sämre än budget när 
gymnasiets del av förvaltningsledningens kostnader 
inräknats (detta exklusive interkommunala ersätt-
ningsnettot). Bland annat beroende på ökat antal 
personal och ett högre elevantal än budgeterat.

Vart är vi på väg?
Förskolorna i Rättvik har antagits till ett SKL projekt 
angående kvalitet i förskolan.

Att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
är viktigt. I samband med det arbetar vi med att ut-
veckla kompetensen på förvaltningen.

Vi planerar att gå in i ”Läslyftet” med alla våra skolor.

Den fortsatta utvecklingen av arbetet med de nyan- 
lända är en viktig fråga.
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Nyhedsskolans nya allergiavdelning kommer att öppna 
under våren 2016.

Minskningen av elevunderlaget på de mindre skolorna 
är en utmaning för att kunna hålla en hög kvalité på 
alla våra skolor.

En viktig fråga att ta på allvar är att säkra behörig-
heten hos lärarna på samtliga skolor. Kompetensför-
sörjningen är en stor utmaning för oss för att kunna 
upprätthålla och utveckla den höga kvalité vi har på 
våra verksamheter.

Driftsredovisning - nettokostnad (tkr)

 2014 2015   

 Bokslut Bokslut Budget Budgetavvikelse

Förvaltningsledning 18 602 19 643 18 643 -1 000

Förskolan 41 688 42 595 42 695 100 

Grundskolan inklusive särskola 96 693 100 358 99 792 -566 

Musikskolan 4 073 3 640 3 820 180

Gymnasieskolan 71 919 75 445 74 311 -1 134

Gymnasieskolan IKE -18 626 -21 541 -14 261 7 280

SUMMA 214 349 220 140 225 000 4 860

Verksamhetsmått/Nyckeltal
 2014 2015

Nettokostnad/elev (kr) exkl. ledning och administration
   
Förskola 116 275 122 895 
Pedagogisk omsorg 71 245 60 322
Fritidshem 26 571 27 527
Grundskola, inkl förskoleklass 75 848 75 946
Grundsärskola 356 788 349 631
Gymnasieskola inklusive naturbruksprogrammet 146 252 163 873
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Stab & Serviceförvaltningen
Vad hände 2015?

Kanslienheten
Kanslienheten ansvarar för den centrala samman-
trädesadministrationen, informationsverksamheten, 
utredningar, statistik och prognosverksamhet, kom-
munaljuridisk rådgivning samt administrativ service 
till borgerliga vigselförrättare, centralarkiv, folkhälsa 
och valnämnden.

Kanslienheten har under året samverkat med för-
valtningarna i administrationen av de nya utskotten 
under kommunstyrelsen och tagit fram förslag till 
nya bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda 
kommunala bolagen.

Kommunfullmäktiges sammanträden under året har 
sänts via egen webb med möjlighet att lyssna i efter-
hand. Arbete med att implementera ett nytt informa-
tions- och dokumenthanteringssystem har påbörjats 
och har succesivt kommit i skarp drift. Enheten har 
medverkat med kommuntält under Rättviks vår och 
höstmarknad samt bomässan i Rättvik. 

Folkhälsofunktionens övergripande uppdrag är att nå 
ut brett med kunskap och insikt för en fortsatt positiv 
hälsoutveckling. Arbetet inom de olika verksamhets-
områdena har genomförts och utvecklats enligt plan. 

Förebyggande arbetet mot relationsvåld.
Slutrapport har lämnats till Länsstyrelsen Dalarna 
gällande det 1-åriga projektet Samordning mot 
relationsvåld med arbetsnamn ”Våga hjälpa!”. 
Syfte: Genom bred samverkansbas förhindra och 
tidigt upptäcka relationsvåld samt underlätta för 
våldsutsatta personer att snabbt få hjälp.
Byggt upp nätverket och kommunikationsvägarna, 
utformat budskapet, 1177 – ett nummer in för 
bedömning och hänvisning, miniguide för stöd 
och hjälp och gemensam webbplats, marknadsfö-
ring och förankring samt utbildningskonferenser i 
nätverken.

Hälsosamt åldrande hela livet – Ett gott liv för alla
Arbetet i processen ”Hälsosamt åldrande hela livet” 
påbörjades våren 2013. I bred samverkan har arbetet 
sedan dess utvecklats med aktiviteter och träffar.  
En temadag genomfördes under hösten om bland 
annat hjälpmedel, minnesträning, rörelse i vardagen. 
Ett tiotal träffar med representanter från pensionärs- 
och handikappföreningarna har genomförts och 
planeringen för Mässa 55+, 2016 har påbörjats. 
Delaktig i arbetet gällande ”äldres önskemål om 
attraktiva mötesplatser” samt tillgänglighetsarbetet 
för personer med funktionsnedsättningar.

Drogförebyggande arbetet med
ANDT och Källkritik på schemat – ett nationellt 
projekt utarbetat i Borlänge kommun. Samordnat 
av Länsstyrelsen Dalarna. Rättviksskolan och gym-

nasiet var under hösten med och testade konceptet. 
Varannan vatten kampanjen har haft aktiviteter 
under hela året; annonsering i samband med stor-
helger och större evenemang samt i vanlig ordning 
under CCW veckan. Betydligt lugnare kring CCW.

Landstinget Dalarna beslutade på ett landstingsfull-
mäktige i juni 2015, att inte förnya avtalet gällande 
det ekonomiska stödet till dalakommunernas folk-
hälsofunktion. Avtalet löpte ut 2015-12-31. Rättviks 
kommun behåller folkhälsofunktionen.

Antalet ärenden i diariet var vid årsskiftet 689 stycken. 
Under året har 82 sammanträden hållits vilket resul-
terat i beslut i 1113 paragrafer. Kommunfullmäktige/
kommunstyrelsen har behandlat 28 medborgarförslag 
och 11 motioner.

Personalenheten

Stöd till förvaltningarna i operativa frågor
Det kontaktpersonsystem som personalenheten nor-
malt arbetar utifrån i det operativa stödet till chefer 
har under 2015 fått anpassas då enheten varit under-
bemannad på HR-sidan större delen av året. Detta har 
medfört att det varit lite rörigare för organisationens 
chefer i kontakterna med personalstrategsfunktionen.

Arbetssättet som infördes under 2014 med årlig dialog 
mellan chef och personalenhetens kontaktperson 
för varje förvaltning där verksamheten genomlyses 
utifrån statistik och dylika uppgifter har fortsatt även 
under 2015 och tanken är att dessa möten kommer 
att bli ett av naven i planering och uppföljning inom 
HR-området.

Under 2015 har en systemförvaltarfunktion för HR- 
system inrättats och i samband med pensionsavgång 
har vi kompetensväxlats och stärkt oss inom detta 
område. Ett första resultat av detta är att dokument 
som beskriver hur förvaltningen av HR-systemen och 
utveckling av desamma ska gå till är på gång.

Arbetsmiljö och hälsa
Intrimning av samarbetet med ny företagshälsovårds-
leverantör har fortsatt under 2015. Arbetsmiljöutbild-
ningarna har genomförts enligt plan. Vi ser med spän-
ning fram emot att i början av 2016 följa upp 2015 års 
systematiska arbetsmiljöarbete efter det arbetssätt som 
sjösattes inför året.

Antalet medarbetare som var med och sprang/prome-
nerade Blodomloppet iförda Rättviks kommuntröjor 
i maj nästan fördubblades då arbetsgivaren från och 
med 2015 stod för anmälningsavgiften.

Lönebildning och förmåner
Arbetsvärdering har omarbetats under 2015 och en 
handlingsplan för perioden 2016-18 utifrån arbetsvär-
dering och lönekartläggning finns på plats.
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Ett nytt arbetssätt för lönekriterier har tagits fram och 
implementering påbörjas under 2016.

Kompetensförsörjning
Vår kommunövergripande rekryteringsprocess har 
tagits i bruk under 2015. Bland annat har två olika 
kompetensutvecklingstillfällen erbjudits samtliga 
chefer; dels i forma av en genomgång av processen 
som helhet (VT15) och dels en dag med fokus på 
intervjuteknik vid kompetensbaserad rekrytering 
(HT15). Frågan om ett kommunövergripande beman-
ningscenter har också utretts och ett beslutsunderlag 
finns på plats.

Chef- och ledarutveckling, medarbetarskap
Implementering av handlingsplan för chef- och 
ledarutveckling har fortsatt enligt plan i form av 
utbildning i UL, utvecklande ledarskap, för nya chefer 
samt terminsvisa uppföljningsdagar för samtliga che-
fer. Grundläggande utbildningar inom fackområden 
har också genomförts enligt plan. Då handlingsplanen 
2015 var inne på sitt sista år har vi också arbetat med 
handlingsplan för perioden 2016–18.

Ekonomienheten
Förutom boksluts- och budgetarbete är de löpande 
uppföljningarna under året, en av tyngdpunkterna i 
arbetet för ekonomerna vid ekonomienheten. I övrigt 
finns även kassafunktion, krav verksamhet och in-
köpssamordning vid ekonomienheten.

I samband med en återrekrytering av ekonom på barn- 
och utbildningsförvaltningen kommer arbetsuppgifter 
att omfördelas på så sätt att det i fortsättningen bara 
kommer att finnas en ekonom på den förvaltningen. 
Den tidigare gymnasieekonomen kommer i fortsätt-
ningen att svara för it, kost, städ, Skoljordbruket AB 
och samhällsutvecklingsförvaltningen. Omfördelning-
en av arbetsuppgifterna enligt ovan har påbörjats, men 
har ännu inte slutförts. 

Under året har en inköpspolicy utarbetats och be-
slutats. Internutbildningar har ägt rum för anställda 
i inköp och upphandling. Nytt upphandlingsverktyg 
har anskaffats för att underlätta arbetet i samband med 
upphandlingsprocessen. För att förenkla för småfö-
retag m.fl. och skapa förutsättningar för att kunna 
delta vid kommunala upphandlingar, så har projektet 
”Rättvisa affärer” startat.

Kommunens deltagande i projektet Kommunernas 
Kvalité I Korthet. (KKIK) har fortsatt även under 
2015. Projektet handhas av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Deltagande kommuner ökar för varje 
år och deltagarantalet är nu uppe i drygt 220 st. Syftet 
med projektet är att man skall lära av varandra och ta 
till sig goda exempel för att omsätta dessa i den egna 
kommunen.

IT-enheten
Inom IT-sidan så byggs vårt nät ut hela tiden så även 
wifi som idag finns med bra täckning på i princip alla 

kommunala arbetsplatser. På serversidan så har vi 
uppgraderat vår virtuella miljö i flera steg (tex ökad 
kapacitet, ny applikationshantering mm) vilket gör att 
vi är redo för nya utmaningar. Vi har också gått från 
en allt mer krånglande, åldersstigen backuplösning till 
köpt molntjänst, vilket både skapat kostnadsbespa-
ringar och högre säkerhet och tillförlitlighet.

Övrig grundläggande drift som ärenden och maskiner 
så är 2015 ett standardår. Ca 4 000 st ärenden i help-
desk och ett fortsatt arbete med den 3-årige utbytes- 
cykeln på våra datorarbetsplatser.

På telefonisidan har vi förutom då de traditionella 
ärendena uppskattade små praktiska utbildningstillfäl-
len kring vår telefonilösning och vår videoutrustning.

Befintligt skrivaravtal omförhandlades varvid en för-
delaktig prisbild samt ett enhetligt slutdatum erhölls 
för samtliga skrivare.

På bredbandssidan fortsätter arbetet kring vad som 
händer med ”våra” ADSL-stationer samt kommande 
statliga bidrag. Eftersom Telia avvecklade driften av 
sina ADSL-stationer fanns inget annat alternativ än 
att vi själva med hjälp av entreprenörer driver dem 
vidare då berörda områden dessutom har undermålig 
mobiltäckning. Bredbandsutbyggnad i Rättviks byar 
kan beskrivas enligt följande. Kommunen är delaktig 
i det bredbandsprojekt som skapats av regeringen och 
administreras av länsstyrelsen. Kort kan man säga att 
detta varit mycket rörigt vad som gäller, vilket gör att 
det dragit ut på tiden.

Kommunen har gått in med medel för att finansiera 
ortsammanbindande nät. De byar som beviljats 
hitintills (ERUF 1) är Lenåsen, Blecket, Tammeråsen 
Näset och Granmor. Aktiviteter i byarna har skett under 
året i form av byamöten för att få upp intresset för fiber. 
Merparten av Rättviks bidragsberättigade byar har 
besökts under året. Intresset för bredband har starkt 
ökat i byarna och att nå målen känns ändå realistiskta.

Kostenheten
Kostenheten har vidareutvecklat arbetet med återtag 
av råvaror från Stiernhööksgymnasiet. Test av lamm-
slakt under våren har skett med gott resultat. Nya de-
lar på nöt, typ flankstek och högrevshjärta. Idag ligger 
vi på 95% av årsbehovet vad gäller nötköttsråvara och 
egenodlad potatis ligger på ca 90%.

Ett studiebesök har gjorts på Mora lasarett med 
äldreomsorgsköken. En dietist har projektanställts 
tillsammans med socialförvaltningen som kommer att 
jobba med att uppdatera kosthandboken och utveckla 
måltidssituationen på våra äldreboenden.

Enheten har fortsatt förbättra kommunikation, valbar-
het och leveranssäkerhet mellan kök och avdelningar 
inom äldreomsorgen. Riktlinjer för kökspersonalens 
åtagande och arbete i skolrestaurangerna är införda. 
Fortsatt arbete med, utveckling av matlagning, arbets-
metodik/flöden på våra tillagningskök och mottag-
ningskök.
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En livsmedelsupphandling har dragits igång under 
hösten 2015 avseende mejeri, övriga mejerivaror, ägg, 
färsk fisk och kött.

Enheten har varit med och tagit fram kokboken 
”Kokbok för världens viktigaste matgäster”. 
Rättviksskolans kök blev också nominerat i White 
Guide Jr.

Städenheten
Städenhetens uppdrag är att vårda och rengöra 
kommunens lokaler så att vi har trevliga och fräscha 
miljöer för medborgare och medarbetare samt för att 
upprätthålla fastigheternas värde.

Det har varit ett stabilt år på städenheten utan några 
större händelser. HLR utbildning har genomförts av all 
personal. Enheten har börjat städa en tillfällig allergi-
förskola under hösten.

Städenheten har tillsammans med kostenheten börjat 
leverera fika till andra verksamheter inom kommunen. 
Under senare delen av hösten märktes en större efter-
frågan på extra tjänster såsom golvvård och storstäd-
ning. Fortsatta uppföljningar av städkvalitén har skett 
under året.

Två nya kombiskurmaskiner har inhandlats under 
2015.

Räddningsavdelningen
Räddningsavdelningens två arbetsområden är före-
byggande verksamhet inklusive sotningsverksamhet 
samt operativ verksamhet räddningstjänst.

Räddningstjänståret har präglats av ett stort antal 
larm, 320 stycken, varav 23 är hjälp till andra kom-
muner, bland annat räddningsdykning. Planerade till-
synsbesök avseende brandskydd och brandfarlig vara 
har utförts enligt tillsynsplanen. Utbildning i brand-
skyddsfrågor samt utbildning i hjärt- lungräddning har 
anordnats för ca 1 100 kommuninnevånare.

Viktiga faktorer för en hög skyddsnivå för ett flertal 
olyckstyper utgörs av den enskildes kunskaper, bete-
ende och medvetenhet om olyckor och olycksrisker. 
Genom information och utbildning kan räddnings-
tjänsten stödja den enskilde i arbetet med att höja 
nivån på skyddet mot olyckor samt rätt agerande vid 
en eventuell olycka.

Antalet räddningstjänstinsatser var 320. Det är också 
ca 50 larm mer än budgeterat. Tre personer har om-
kommit i samband med olyckor, en i brand samt två i 
trafikolyckor. För övrigt har vi varit förskonade från 
svårare bränder.

Under året har vi utbildat två räddningsdykare. Två 
personer har också gått räddningsinsatsutbildning. 
Personal har också utbildats i drönarhantering och en 
stor del av personalen har utbildats i motorsågshan-
tering. Brandskyddskontroller och sotning har utförts 
enligt plan.

Räckte pengarna?
Förvaltningen totalt visar ett överskott på 73 tkr men 
det är stor variation mellan enheterna inom förvalt-
ningen.

Kanslienheten visar på ett underskott 117 tkr. Ökade 
personalkostnader samt en ökning av semesterlöne-
skulden är orsaken.

Personalenheten har ett underskott på 152 tkr. Enheten 
har varit underbemannade och inköp av konsulter för 
att avhjälpa underbemanningen har i viss mån vägt 
upp den besparing som mindre personal på plats än 
planerat innebär. Det som kostat väsentligt mer än 
väntat är kostnader för företagshälsovård. Vid analys 
av detta ser vi att det i första hand inte är fråga om att 
organisationen som helhet köper mer tjänster utan att 
en högre andel belastar centrala medel (budgeterade 
på personalenheten) i stället för respektive förvalt-
ning/verksamhet.

Ekonomienheten har ett överskott med 967 tkr i sin 
verksamhet. Orsaken till överskottet är främst att in-
täkterna blivit större än budgeterat och att kostnaderna 
för främmande tjänster är lägre än budgeterat.

IT-enheten redovisar ett underskott  på 401 tkr. Under-
skottet är till stor del grundat på ökade kostnader för 
det trådlösa nätverket samt utökad lagringskapacitet.

Kostenhetens redovisar ett underskott på 431 tkr, 
vilket beror bland annat på ökade personalkostnader 
och råvarukostnader.

Städenheten visar på ett överskott på 580 tkr. Över-
skottet beror främst på rationaliseringar och minskade 
vikariekostnader.

Räddningsavdelningen uppvisar ett underskott gent-
emot budget på 373 tkr. Orsaken till underskottet är 
ökade kostnader för ökat antal larm samt ökade kost-
nader för underhåll, drivmedel, hyra och personalkost-
nader med bland annat nytt avtal för RIB-personal.

Vart är vi på väg?
Kanslienheten ska genomföra kontinuerlig uppdate-
ring av kommunens webbplats enligt senaste riktlinjer 
gällande tillgänglighet och innehåll. Enheten skall 
marknadsföra och utveckla intranätet för alla använ-
dare inom kommunen. Fortsätta arbetet med införan-
det av det nya dokument- och informationshanterings-
systemet. Tillgängliggöra centralarkivets handlingar 
digitalt. Fokusera det främjande och förebyggande 
arbetet inom ANDT-området. Fortsätta utveckla 
Hälsosamt åldrande hela livet – i bred samverkan öka 
kommuninvånarnas upplevelse av social trygghet och 
säkerhet.

Personalenhetens ambition är att i stabil takt ut-
veckla verksamheten inom de strategiska områdena 
arbetsmiljö och hälsa, lönebildning och förmåner, 
kompetensförsörjning samt chef/ledarutveckling och 
medarbetarskap. Utöver det utgöra ett gott stöd till 
våra chefer i det operativa personalarbetet.
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Ekonomistöd åt förvaltningarna är en huvuduppgift 
för ekonomienheten. Som ett led i detta har ekono-
mienheten arbetat med att utarbeta en ekonomihand-
bok. Handboken kommer att läggas ut på intranätet 
med länkar som är lätta att nå och där man kan se 
fullständiga underlag i form av policy m.m.

Kommunens deltagande i projektet Kommunernas 
Kvalité I Korthet. (KKIK) kommer även i fortsätt-
ningen att utgöra ett viktigt underlag till att utveckla 
ekonomiska analyser.

Inom IT-området händer det mycket de närmaste 
åren. Hela det digitala tänket börjar bli en naturlig 
del i samhället. Vi går tydligt mot ett betydligt mera 
tjänsteköp än egen drift då mycket som ska driftas 
framöver kräver tillgänglighet 24 timmar om dygnet 
året runt. 

Verksamhetsnytta, dvs behov och samarbete med IT 
kontra ekonomisk analys är ledord för att lyckas. Det 
blir allt mer som ska integreras samtidigt som kraven 
på tillgänglighet, tillförlitlighet och säkerhet hela tiden 
ökar. Under 2016 kommer en ny IT-strategi tas fram.

Prioriterade områden framöver är dels att öka dialogen 
med verksamheterna så olika IT-lösningar underlättar 
och effektiviserar verksamhetens mål, dels att öka 
antalet e-tjänster (både interna och externa). Att följa 
molnifieringen för att kunna hitta effektiva nya vägar 
med högre kundnöjdhet och större framtida möjligheter 
och fortsätta att skapa och underlätta webbifieringar 
samt mobila lösningar.

Kostenheten ska vidare utveckla arbetet med återtag 
av råvaror från Stiernhööksgymnasiet.

Genomföra köttskola på sportlovet med Görgen Tidén 
för vidare utveckling av Återtaget. Göra studie/utbyte 
med äldreomsorgskök i någon av grannkommunerna. 
Fortsätta att utveckla måltidssituationen på våra äldre- 
omsorgsboenden och revidera kosthandboken. Ett 
arbete som började 2015 av dietist tillsammans med 
Kostenheten och Socialförvaltningen.

Riktlinjer till kommunens antagna övergripande 
kostpolicy ska arbetas fram för skolverksamheterna i 
samarbete med barn och ungdomsförvaltningen

Inom städenheten fortsätter utveckling och effek- 
tivisering av avtal hos kund och därmed ev minska 
kostnader för kunden. Enheten fortsätter att arbeta 
effektivt och miljövänligt med bioteknik samt med att 
uppdatera maskinparken. Ny allergiskola kommer att 
starta under våren vilket innebär nya kompetensbehov 
för våra lokalvårdare.

Eftersom organisationen för räddningsavdelningen 
finns på olika platser i kommunen lämpar det sig väl 
att styrkorna agerar vid andra nödlägen än räddnings-
tjänst, insatser i väntan på ambulans, vid störningar i 
infrastrukturen, assistans till hemtjänsten, olika 
serviceuppdrag mm. Framtida lokalisering av dygns- 
ambulans i Rättvik är en fråga som måste bevakas och 
hanteras för att patientsäkerheten i kommunen ska 
kunna bibehållas.

Driftsredovisning - nettokostnad (tkr)

 2014 2015   

 Bokslut Bokslut Budget Budgetavvikelse

Kanslienheten 5 483 5 582 5 465 -117

Personalenheten 5 695 6 652 6 500 -152

Ekonomienheten 5 484 5 058 6 025 967

IT-enheten 4 802 5 051 4 650 -401

Kostenheten 196 431 0 -431

Städenheten -523 -580 0 580

Räddningsavdelningen 13 188 13 358 12 985 -373 

SUMMA 34 325 35 552 35 625 73
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Samhällsutvecklingsförvaltningen
Vad hände 2015?

Mark- och planenheten
Arbetet med översiktsplanen har fortsatt och inom 
ramen för detta arbete har LIS-områden fastställts och 
förslag till fördjupningar gällande Rättvik, Vikarbyn 
och Furudal utarbetats. Två detaljplaner har antagits 
under året, Knektplatsen (Hedmans kiosk) och Garva-
ren 13. Planerna för Vidablick och Werkmästergatan 
upphävdes av mark- och miljödomstolen, arbetet med 
dessa fortsätter. Program för placering av skate- och 
aktivitetspark togs fram och gick på samråd. Utarbe-
tandet av bostadsförsörjningsprogrammet och VA-
plan har fortsatt. under året. En grönstrukturgrupp har 
bildats för utvecklingen av kommunens grönområden.

Ett omfattande arbete med kartläggning av samtliga 
arrenden har genomförts och flera intresseanmälningar 
av köp av tomter har hanterats. Fiberutbyggnaden har 
tagit fart och inneburit en del tillståndshandläggning. 
Samarbete med Leksands kommun gällande mätverk-
samhet har upphört på grund av vakans, GIS-ingen- 
jören tog härvid över vissa arbetsuppgifter.

Beläggningsarbeten enligt långtidsplanen har utförts. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har vidtagits i an-
slutning till förskolor. Arbetet med LED-belysning i 
Nyheden, Backavägen och på gång och cykelvägar 
i Vikarbyn har inletts. Ny gång och cykelväg efter 
banvallen i Västgärde samt utefter Vålsvedsvägen, har 
påbörjats. Ett nytt parkeringsövervakningsavtal har 
tecknats med ny entreprenör.

Trädfällningar för bättre utsikt har genomförts vid 
Siljans strand, båthamnen och Lissbrändan. I övrigt 
har röjningar och trädfällningar utförts på ett flertal 
ställen där kommunen äger mark i Rättvik, Furudal, 
Vikarbyn och Boda. LONA-projektet Sandsarmyren- 
Torsvior med iordningställande av odlingslandskap i 
Vikarbyn har slutförts. Vid Skålberget pågår ett 
LONA-projekt i syfte att åskådliggöra meteoritned- 
slaget och dess effekter. I det kommunala naturreser-
vatet Dalen-Hökolsberget har ett projekt om avverk-
ning av gran i lövskog slutförts.

Under 2015 har arbetet med införandet av ett nytt 
kollektivtrafiksystem fortsatt. Pendlarparkeringar har 
inte kunnat fullföljas. I november sattes en ny mellan- 
kommunal linje in mellan Rättvik – Grycksbo då 
direktbusslinjen inte längre stannar i Bjursås eller 
Grycksbo. Bussen är anpassad till gymnasiependling-
en och trafikerar Rättviks gymnasieskola samt följer 
till stor del sträckningen för gamla linje 70 via gamla 
Faluvägen. En timglashållplats har uppförts centralt i 
Vikarbyn för att möjliggöra en säker på- och avstig-
ning för eleverna.

Miljö- och Byggenheten
Miljö- och byggenheten har bidragit till samhällsnyttan 
genom att fullgöra de uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt bestämmelser i byggnadslagstift-
ningen, miljölagstiftningen och livsmedelslagstift-
ningen med flera.

Syftet med detta har varit att genom tillämpning av 
gällande lagstiftning verka för ett långsiktigt hållbart 
samhälle, där medborgarna ges goda livsbetingelser 
och där entreprenörskap, innovation och kreativitet 
främjas. Vi ser regeltillämpningen som ett verktyg för 
att utveckla Rättvik till ett hållbart samhälle, och arbe-
tar med det inom ramen för ” Tillväxt och Tillsyn”.

Det har under 2015 handlags ca 1 050 ärenden inom 
enheten (720 miljöärenden, 326 bygglovsärenden). I 
enlighet med vårt syfte har 130 inspektioner genom-
förts. Vidare har vi fortsatt att utveckla tillämpnings-
metodiken i vårt arbete, för en hållbar samhällsut-
veckling.

Näringslivsenheten
Att vi 2015 skulle ha Dalarnas bästa företagsklimat, 
har varit ett internt mål för vårt arbete sedan 2012. 
Så blev det också, enligt Svenskt Näringslivs klimat-
mätning. Vi befinner oss på plats 81 i landet, vilket 
innebär att vi, sedan näringslivsenhetens bildande 
2009, inte backat i placeringar under något år! 2009 
hade vi plats 240 i landet, så vi har gjort en resa om 
159 placeringar på drygt 5 år, vilket är unikt med 
Sverigemått mätt.

Under 2015 har näringslivsenheten också färdigställt 
”Camp Norway-projektet” liksom ”Meteorum-projektet”. 
Camp Norway blev en folkfest och skapade ett ökat 
antal gästnätter jämfört samma period föregående år, 
samt ett mediavärde motsvarande cirka 8 mkr i Sverige 
och Norge för kommunen och för vår besöksnäring. 
Projektet ledde också fram utvecklingen kring ska-
pandet av ”Visit Rättvik”, som en aktör i samspelet 
med ”Visit Dalarna”. Denna utveckling går nu vidare 
i form av BID- Business Improvement District, som 
är ett projekt finansierat av kommun, näringsliv och 
länsstyrelsen med syfte att skapa affärsplaner för 
turism och handel, samt en strategi gällande turism för 
kommunen.

Meteorum avslutades tidigt 2015 som kommunägt 
projekt. Idag fortsätter arbetet i länsstyrelsens regi när 
det gäller själva geoparken. Det ideella engagemanget, 
liksom delar av näringslivsengagemanget, arbetar 
vidare i föreningsform – den ideella föreningen Me-
teorum är bildad. Frågan kvarstår kring hur länssty-
relsen och föreningen kan gynna varandra framöver, 
liksom hur kommunens inblandning i dessa båda spår 
skall se ut.
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Nyföretagandet ser ut att vara starkare för 2015 än 
2014. De tre första kvartalen 2015 gav ett nettotill-
skott om 25 verksamheter, hela 2014 gav 23. Genom 
beviljandet av projekt F7 skapas möjligheter för 
kommunen att fortsätta att ge service i form av kvali-
ficerade råd till kommunens företag, i samarbete med 
6 andra kommuner i länet.

Ungdoms- och fritidsenheten
Forum Ung genomfördes i november, och innehöll 
föreläsningar kring Barnkonventionen och Sveriges 
Ungdomsråd. Deltagarna fick delta i workshops 
kring projektplanering och gruppdiskussioner kring 
dagens teman och föreläsningar. Rättviks ungdomsråd 
startade upp efter att ha varit vilande och genomförde 
upptaktsträff i december. Rättviks tredje Lupp-under-
sökning genomfördes under november, och analysar-
betet påbörjas i januari 2016. Den ungdomspolitiska 
strategin ”Rättvik – Dalarnas bästa ungdomskommun” 
antogs av kommunstyrelsen i december. Spridnings- 
arbetet kring denna påbörjas under våren 2016.

Wasaborg och Santana har tillsammans med ungdomar 
i samverkan med Svenska Kyrkans Unga anordnat 
skid-/badresa till Lindvallen i Sälen. Ungdomar har 
arrangerat Junifestivalen, med över hundra deltagande 
ungdomar, vid skolavslutningen. Dessa arrangemang 
finansierades med medel från penningpungen. Under 
hösten arrangerades en träff för fritidsledare inom 
kyrkan, skolorna och våra öppna fritidsverksamheter, 
i syfte att öka samverkan och samla kompetens. 
Penningpungens material har uppdaterats, och spridits 
i skolorna och vid evenemang arrangerade av ung-
domsstrategen. I de öppna verksamheterna Wasaborg/
Santana har besökarna uppmuntrats genom bl a 
”idéverkstäder” om möjligheten att söka pengar för att 
genomföra arrangemang.

Siljansledens skyltning har setts över med markering-
ar och skyltning. För att öka tillgängligheten till leden 
och fäbodstigar finns nu kartor att skriva ut/ladda ned 
från kommunens webbplats. Mora, Orsa och Leksands 
kommuner kommer att följa ”Rättviksmodellen” för 
Siljansleden på sina webbplatser.

För Jarlområdet pågår arbetet med att samla en ge-
mensam områdes-, spår- och vandringsinformation 
som en portal i samverkan med bland annat Länssty-
relsen, och IK Jarl. Utvecklingsarbetet med elljusspå-
ret har fortsatt. Samtliga markägare som är berörda 
av elljusspårets sträckning har kontaktats och nyttjan-
derättsavtal tecknats, markbyten för de som önskar 
pågår. Idéskisser i samråd med andra föreningar för 
anläggande av utegym har tagits fram av IK Jarl Rätt-
vik, byggnation planeras till våren 2016.

Arbetet med att anlägga en aktivitets- och skateboard- 
park ligger sedan hösten 2015 i standbyfas för 
projektgruppen i avvaktan på politiskt beslut om 
placering, med eventuellt följande detaljplanearbete. 
Projektet med lekplats vid Prästskogsvallen avses 
återupptas under 2016.

En föreningsträff genomfördes i november och en del 
var en föreläsning med Jim Thuresson. Alla närva-
rande uppskattade träffen. Via kommunens webbplats 
kan kommuninvånare/föreningar med flera nu söka 
lediga tider i våra gymnastiksalar/sporthall, skicka 
bokningsförfrågan samt söka ideella föreningar i 
föreningsregistret.

Enheten arrangerade feriejobbet ”Unga rådgivare”, 
där 6 unga i åldrarna 15–18 år anställdes, bland annat 
för att kritiskt granska den ungdomspolitiska strategin 
och bidra till den med ett ungdomsperspektiv. I sam- 
verkan med IK Jarl Rättvik genomfördes ”Sommar-
kul” där ungdomar erbjöds feriejobb med fokus på 
ledarutbildning.

Kylanläggningen i bandyhallen havererade mitt i 
bandysäsongen och avslutande matcher genomfördes 
på andra arenor. Med ekonomiskt stöd från kommunen 
installerades en ny kylanläggning, som togs i drift 
inför nuvarande säsong.

Kulturenheten
En enkätundersökning har genomförts i syfte att 
förbättra servicen i kulturhus och bibliotek. Svarsfrek-
vensen var hög och kommer utgöra ett bra underlag 
för framtida utveckling av verksamheten.

Året hade stort fokus på läsfrämjande med bland 
annat uppstart för ett tvåårigt kompetensutvecklings-
projekt ”Dela Läslust” vilket bedrivs tillsammans med 
övriga bibliotek i Dalarna. Till läsfrämjande hör också 
att tillgodose det snabbt ökande antalet asylsökanden 
med skönlitteratur och hjälpmedel för språkinlärning. 
Kulturhus och bibliotek är viktiga mötesplatser för 
de asylboende och i samverkan med föreningar och 
studieförbund arrangeras träffar och språkcaféer. 
Bibliotekets sociala verksamhet tillgängliggör litteratur, 
kultur och samhällsinformation för personer med 
funktionsnedsättning.

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp där 
samarbetet med skola och förskola är en viktig förut-
sättning för att nå så många som möjligt med exem-
pelvis teater, musik och författarbesök. Alla elever 
upp till gymnasienivå inbjuds att delta i flera visningar 
och workshops. Årets satsning på egenproducerade 
program som bygger på barnens litterära favoriter var 
Spöket Labans 50-årskalas som lockade många barn. 
Totalt har 198 programpunkter med 4 455 deltagare 
genomförts för barn och ungdomar.

Ett stort antal öppna program och föreläsningar för 
vuxna har genomförts i samarbete med föreningar 
och studieförbund, på Kulturhuset och filialen i Ore. 
Ett varierat utbud med underhållning, vetenskap och 
samhällsdebatt. Kulturenheten hade under Camp 
Norway-veckan ett digert program för invånare och 
tillfälliga besökare i alla åldrar.

Konsthallens professionella utbud görs möjligt av 
nära samarbete med institutioner och gallerier. En 
av årets höjdpunkter var utställningen med verk av 
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Nathalia Edenmont som kunde genomföras tack vare 
tillmötesgående från Galleri Wetterling, Stockholm. 
I entré och hörsal har skolor och föreningar visat sin 
verksamhet. Entréhallens sommarutställning ”Krusa 
ut med rosor” lyfte fram våra fina kulturgårdar och 
dess måleri.

Föreståndare för landets Naturrum förlade ett studie-
besök till Naturmuseet. Trots den pågående renove-
ringen uttryckte de sin entusiasm över gestaltningen 
och verksamheten. En guide till de olika avdelningar-
na i museet har tagits fram.

Konsumentvägledning har skett i samverkan med 
Mora och Orsa.

Räckte pengarna?
Genom ett aktivt arbete med förvaltningens ekonomi 
kopplat till verksamhetsstyrning, redovisar förvalt-
ningen ett överskott på 66 tkr för 2015. Detta innebär 
att SUF håller sin budget för tredje året i rad. Netto-
kostnaden innebar en ökning från 2014 med ca 1,6 
mkr varav personalkostnaden utgör 1,3 mkr. En viktig 
faktor för att uppnå målen har varit möjligheterna till 
extern finansiering via projekt. Genom den typen av 
finansiella upplägg kan en bred verksamhet säkras 
med begränsade medel. Alla enheter har bidragit till 
det goda resultatet i stort med ett utfall inom inter-
vallet plus/minus 3%. Ungdoms- och fritidsenheten 
redovisar dock ett underutnyttjande om 8%, vilket till 
största del beror på att budgeterad kapitaltjänstkostnad 
inte belastade enheten (utfallet belastade MoP), samt 
lägre personalkostnader på grund av tjänstledighet. I 
årets resultat ingår även ej budgeterade kostnader för 
åtgärder på Bingsjö Handel om närmare 0,5 mkr.

Samhällsutvecklingsförvaltningen har av investerings-
budgeten förbrukat totalt 5 mkr, motsvarande 53%. 
Bland större genomförda åtgärder kan nämnas, norra 
långrabatten, gång- och cykelvägar, beläggnings- och 
vägbelysningsarbeten samt färdigställande av ridhuset.

Investeringsmedlen för Skidarena Rättvik upparbeta-
des inte på grund av fördröjningar med reservatsbild-
ning och markfrågor. Vidareutvecklingen av idrotts-
platsen Prästskogsvallen påbörjades inte på grund av 
brist på medfinansiering utifrån skolans önskemål.

Vart är vi på väg?
Belastningen på förvaltningens olika ansvarsområden 
ökar. För att klara uppgiften krävs mer samarbete och 
samverkan med andra kommuner samt nyttjande av 
inhyrd personal med specialistkompetens. En grund-
förutsättning är återrekrytering och tillsatta vakanser 
samt kompetensbreddning av befintlig personal för att 
nå framtida målsättningar.

Översiktsplanearbetet fortsätter och målet är ett an-
tagande hösten 2016. Arbetet med VA-planen är i sitt 
slutskede och inriktningen är att den efter samråd och 
revideringar antas i slutet av året. Nya projekt som 
planeras drivas av planenheten under 2016 är bland 

annat en fördjupad översiktsplan för södra Rättvik, en 
program och detaljplan för Persborgsområdet, samt 
en detaljplan som möjliggör stugor i anslutning till 
båthamnsområdet.

Ett fortsatt arbete med planering och marknadsföring 
av våra exploateringsområden krävs för att öka inflytt-
ningen till kommunen. Arbetet med exploatering av 
främst Lissbrändan, Garvaren och Nolänget fortsätter 
och nya områden som exempelvis Persborg utveck-
las. Prästskogsgatan som bussgata samt Faluvägens 
trottoarer och belysning skall fullföljas med nationell 
medfinansiering under året. Utbyggnaden av gång- 
och cykelvägnätet skall fortsätta. 

Diskussionerna fortsätter med Trafikverket om upp-
förandet av ny busshållplats vid Rv 70 i Vikarbyn för 
direktbuss 132. Flextrafiken planeras driftsättas under 
2016 och en skolskjutsinspektion planeras till våren 
2016.

Vi fortsätter att leda utvecklingen inom regeltillämp-
ning, på ett sätt som gynnar Rättvik som boende-, 
besöks- och företagarort. Antalet inkomna ärenden 
till miljö- och byggenheten är fortsatt högt och antalet 
överklagade beslut minskar. En möjlig förklaring är 
att den metodik vi utvecklat får genomslag i form av 
nöjda invånare, utan att vi tullat på säkerhet och miljö.

Rättviks kommun som möjliggörare för hållbar 
tillväxt är på stark frammarsch. En omorganisation på 
näringslivsenheten, liksom flytt till lokaler på Stiern-
hööks gymnasiet, bäddar för att vi skapar förutsätt-
ningar för hållbar tillväxt kommande år. Världen runt 
oss kommer allt närmre, våra viktiga tillväxtprojekt 
utvecklas starkt men måste sättas i sammanhang 
gällande ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
Med tillväxt och kopplingarna till det lokala närings-
livet i fokus skapas förutsättningar för etableringar, 
nyföretagande, mångfald och kommande generationers 
entreprenörer och innovatörer. Kombinationen av 
tillväxt och hållbarhet kommer ytterligare att stärka 
Rättviks möjligheter att utvecklas som liten, smart och 
modig tillväxtkommun på landsbygden.

Verksamheten inom Ungdoms- och fritidsområdet 
fortsätter mot antagna mål. Avsatta investeringsmedel 
saknas dock 2016 för fortsatt utveckling av bl a 
Jarlområdet, Aktivitets- och skatepark och lekplats 
Prästskogsvallen. Integrationsfrågor kommer att vara 
en stor del av arbetet under 2016, detta i samverkan 
med andra förvaltningar inom kommunen, föreningar 
och organisationer. Implementering av ungdomspo-
litiska strategin ”Rättvik – Dalarnas bästa ungdoms-
kommun”, med stöd av resultatet från LUPP, kommer 
att vara en viktig uppgift.

Tack vare en donation kommer bildarkivets digita-
liserade bilder att bli tillgängliga på webben. RFID 
kommer att installeras. Detta innebär att alla medier i 
biblioteket förses med chip vilket möjliggör självutlå-
ning i större utsträckning. Chipen fungerar dessutom 
som stöldmärkning.
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Driftsredovisning - nettokostnad (tkr)

 2014 2015   

 Bokslut Bokslut Budget Budgetavvikelse

Stab 1 668 1 847 1 765 -82

Mark- och planenheten 40 356 40 208 40 178 -30

Miljö- och byggenheten 2 683 2 583 2 532 -51

Näringslivsenheten 5 548 6 125 5 944 -181

Fritidsenheten 14 764 15 578 15 981 403

Kulturenheten 8 922 9 193 9 200 7

SUMMA 73 941 75 534 75 600 66

Verksamhetsmått/Nyckeltal
 2014 2015

Besöksstatistik
   
Kulturhuset 110 396 108 177 
Konsthallen 26 134 19 923
Naturmuseet 22 763 22 330
Bibliotek, utlån per invånare 6,7 6,3
Inklusive Stiernhööksgymnasiet och Rättviksskolan
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Miljö- och byggnadsnämnden
Vad hände 2015?
Nämnden bestod av nio ledamöter och nio ersättare. 
Under året har 11 protokollförda sammanträden ägt rum.

Byggenheten har under året behandlat 326 bygglovs- 
ärenden inklusive lantmäteriförrättningar. Under året 
har 194 delegationsbeslut genomförts. Andelen bygg-
nationer av fritidshus/bostadshus har ökat med 80% 
sett till föregående år. Nedan presenters ett axplock av 
övriga ansökningar vilket nämnden behandlat. 61 övriga 
byggnationer, 41 tillbyggnader fritidshus/bostadshus, 
14 förhandsbesked, 35 övriga tillbyggnationer, 17 
eldstäder och 20 strandskyddsdispenser.

Miljöenheten har under året arbetat mycket med VA- 
planering och frågor runt VA. Totalt 254 delegations-
beslut har genomförts och avdelningen har behandlat 
720 ärenden. Det har bland annat varit 9 ärenden om 
miljöfarlig verksamhet, 40 klagomålsärenden, 40 köld- 
medieärenden, 10 ansökningar om hemkompostering, 
60 avloppsärenden, ansökningar om uppehåll i slam- 
tömning, 128 värmepumps anläggningar, 28 nyregist-
reringar eller ägarbyten av livsmedelsanläggningar, 24 
yttranden till polisen, 131 inspektioner har genom-
förts, 2 förbud mot verksamhet har beslutats och 
119 dricksvattenprovtagningar av enskilt vatten har 
genomförts.

Fyra nämndledamöter har deltagit i en konferens som 
FSBS (Föreningen Sveriges byggnadshandläggare och 
byggnadsnämndssekreterare) anordnat.

Årets konferens genomfördes i Halmstad. Konferensen 
behandlar praktiska och juridiska frågor som är pro-
blemområden och aktuella för hela landet. Boverket 
deltog med information om bland annat flyktingsitua-
tion. Olika myndigheter inom bygg- och miljöområdet 
tog upp aktuella frågor som deltagarna ställde.

Räckte pengarna?
Nämndens kostnader har uppgått till 226 tkr och 
nämndens budget har varit 250 tkr.

I budgeten ingår inga kostnader för personal, endast 
sammanträden, kurser, konferenser och reseersättningar.

Vart är vi på väg?
De stora miljöfrågorna kommer under de närmaste åren 
handla om VA, både centralt och ute i byarna. Beva-
randet av bymiljöerna, grönområden och tomtplace-
ring är andra frågor vilket måste behandlas politiskt 
i en nära framtid. Behovet av områdesbestämmelser 
alternativt detaljplaner över Söderås är prioriterat då 
nämnden noterat intressekonflikter mellan nybyggna-
tion och bevarande av åkermark.

Miljöpriset 2015 gick till Margareta Wikström som varit en stark kraft i många år inom naturvårdsarbetet.
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Rättvik kommun
Kommunhus AB

Bostäder

Rättviks
Teknik AB

Rättviks
Fastigheter AB

Vatten & Avlopp

Avfall

Fjärrvärme

Lokaler

Park & Väg

Rättviks Skoljordbruk AB
Rättviks Skoljordbruk AB bildades under våren 2015. 
Den huvudsakliga anledningen till bildandet var att 
det fanns stor risk för att kommunen inte skulle kunna 
söka de jordbruksstöd som finns inom EU-fonderna. 
Efter det att bolaget bildats kom en ny tolkning från 
jordbruksverket som innebar att sannolikheten för att 
detta skulle kunna inträffa minskade avsevärt. Bedöm-
ningen blev ändå att det fanns fortsatt stora fördelar 
att fortsätta övergången till bolagsform. Det första 
halvåret 2015 har egentligen handlat om att succesivt 
flytta över verksamheten till bolaget. Från och med 

årsskiftet 2015/2016 ligger alla intäkter och kostnader 
för verksamheten i bolaget. Bolaget har också tecknat 
avtal med kommunen som reglerar förhållandet mellan 
gymnasieskolan och jordbruket.

Bolaget ägs till 100% av Rättviks kommun och ingår i 
årsredovisningens sammanställda redovisning. Aktie-
kapitalet uppgår till 100 tkr.

Framtida utveckling: Styrelsen har beslutat att under 
början av 2016 köpa byggnads- och fältinventarier av 
kommunen.

Organisationen för Rättviks Kommun Kommunhus AB ser ut enligt följande:

Rättviks Kommun Kommunhus AB

Rättviks kommun Kommunhus AB är helägt av Rätt-
viks kommun och äger 100% av aktierna i Rättviks 
Fastigheter AB och Rättviks Teknik AB. Rättviks 
Teknik drivs av Dala Vatten och Avfall AB som ägs 
gemensamt av Rättvik, Leksand, Gagnef och Vansbro 
kommuner.

Utöver ovan beskrivna bolag har kommunen direkt eller 
genom Rättviks kommun Kommunhus AB andelar 
i ett antal organisationer där ägandet och inflytandet 
inte bedöms som bestämmande eller understiger 20% 
av andelar och röstvärde.

Några av de viktigare är, Dala Energi AB (20,89%), 
Orsa Grönklitt AB (1,5%), Dalhalla Förvaltning AB 
(19,09%), Siljan Turism AB (8%) samt Rättviks Arena 
AB (20%).

Dessa organisationer ingår inte i den rapportering som 
lämnas i årsredovisningen.

Årets resultat för den äkta koncernen uppgår till 
+ 16,2 mkr vilket är betydligt högre än budgeterade 
+ 9,6 mkr. Moderbolaget gjorde ett positivt resultat 
om 1,0 mkr.
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Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till 
Rättviks kommun Kommunhus AB och har till uppgift 
att äga och förvalta fastigheter inom Rättviks kommun 
dels för kommunens verksamheter men även andra 
lokaler samt bostäder. Bolaget har 20 anställda med 
en total omsättning på drygt 100 mkr under 2015. 
Bolaget är indelat i tre affärsområden. Affärsområde 
Bostäder som tillhandahåller hyreslägenheter till 
främst privatpersoner omsatte 33 mkr under 2015. 
Affärsområde Lokaler som hyr ut huvudsakligen till 
kommunens förvaltningar men även till privata före-
tag omsatte 64 mkr. Slutligen Park o Väg som sköter 
det yttre underhållet för RFAB men även yttre skötsel 
åt Rättviks kommuns förvaltningar, omsatte 4 mkr i 
externa intäkter.

Verksamhet under året
Under året har man fortsatt och jobbat med OVK, 
obligatorisk ventilationskontroll, på våra äldreboen-
den och arbetet med kontroll av våra lokaler är i det 
närmaste färdigt. Det har varit en utmaning och det 
har blivit en hög kostnad för bolaget. Numera utförs 
filterbyten två gånger per år och klassningen på filter 
har höjts vilket har resulterat i stor skillnad på luft-
kvaliten i lokalerna. En undersökning av kommunens 
miljökontor har utförts och denna visade mycket bra 
resultat, partiklarna i uteluften har mer än halvverats i 
våra lokaler.

Bolaget har under året tillsatt en ny tjänst som kom-
mer att jobba med egenkontroll i bolaget.

Under året har bolaget driftsatt ett energiprogram där 
verksamhetens energiförbrukning inom el, vatten och 
fjärrvärme kan följas.

Affärsområde Lokaler
På Stiernhööksgymnasiet och Rättviksskolan har 
större ombyggnationer gjorts. Lokaler har anpassats 
för att bättre passa dagens sätt att arbeta i skolan med 
fler men mindre salar.

Äldreboende Orestrand har fräschats upp med att fa-
saden har målats och att man bytt ut de gamla fönstren 
mot moderna treglasfönster. 

Fyra fastigheter på lokalsidan såldes under året. 
Fastigheterna hade framtida höga renoveringskost-
nader och de såldes för att kunna lägga mer medel 
på förskolor, skolor och äldreboende samt förstärka 
ekonomin.

Kulturhuset har fått ny ventilation samt att man bytte 
värmeväxlare vilket resulterade i att energikostnaden 
blev markant lägre.

Affärsområde Bostäder
På kvarteret Färgaren har under året monterats in nya 
högre energiklassade fönster. Detta har lett till att 
hyresgästerna upplever mindre störning av trafik och 
buller från Ågatan, som är trafikerad av ganska tung 
trafik. 

På kvarteret Vägmästaren har man renoverat fasader, 
balkonger och entréer och målat dessa.

En större renovering av undercentralen på kvarteret 
Karamellen har genomförts. Värmeväxlare har bytts 
samt att man har tagit ett helt nytt grepp kring värme-
sidan men mera arbete krävs för att komma till rätta 
med detta, arbetet kommer fortsätta under 2016.

I övrigt är det många vattenskador i lägenheterna och 
arbete med att åtgärda dessa pågår kontinuerligt.

Hyrorna för 2015 höjdes med 0,4% efter överenskom-
melse med hyresgästföreningen.

Affärsområde Park och Väg
Under våren färdigställdes den norra delen av lång- 
rabatten mellan OKQ8 och Team Sportia.

Även vid Enålundsvägen mot länsväg 301 anlades en 
större plantering och bänkar för att lyfta detta område. 

Årsresultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 
7,6 mkr vilket är drygt 3,9 mkr högre än budget. 
Underhållskostnaderna har varit väsentligt högre än 
budgeterat men har tagits igen på lägre rörliga räntor 
på fastighetslånen.
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Framtida utveckling
Under 2016 kommer vi att arbeta med att en långsiktig 
plan för hyressättning av de kommunala verksamhets-
lokalerna kommer till stånd. Även hyressättningen 
i relation till våra övriga hyresgäster kommer att ta 
ändrad form genom ett sammarbete mellan bolaget 
och hyresgästföreningen som kallas rättvis hyra.

Ytterligare förstärkningsåtgärder kommer att läggas 
på arbetet med att utveckla egenkontrollsarbetet som i 

sin tur skall leda till säkrare miljöer. Här tittar vi dels 
på tekniska åtgärder men också på att förebygga fy-
siska och psykiska risker utifrån den säkerhetspolicy 
som utarbetats.

Bostadsfrågan kommer under året att intensifieras. 
Bristen är stor och förstärks av den migrationsutveck-
ling som råder.

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, tkr.

 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsättning (tkr) 95 534 97 458 98 969 100 071 100 237

Resultat efter finansiella poster (tkr) -448 1 076 4 298 6 317 7 614

Balansomslutning (tkr) 638 588 662 788 652 347 656 422 654 655

Antal anställda genomsnitt 22 20 17 18 20

Soliditet (%) 2,4 2,14 2,84 3,78 5,6

Avkastning på totalt kapital (%) 3,4 3,48 3,75 3,44 2,94

Avkastning på eget kapital (%) -0,07 -8,57 23,2 25,45 20,79

Vid kommunfullmäktige den 3 december delades priset för Årets medarbetare ut. Representanter för parkverksamheten mottog 
priset.
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Rättviks Teknik AB
Rättviks Teknik AB är helägt dotterbolag till Rättviks 
kommun Kommunhus AB. Bolagets verksamhet omfattar 
produktion och distribution av fjärrvärme, produktion 
och distribution av dricksvatten, avledande och om-
händertagande av avloppsvatten samt ansvar för ren-
hållningsverksamheten, allt inom Rättviks kommun.

Affärsområde vatten och avlopp
Kommunfullmäktige i Rättvik beslutade att inte höja 
brukningsavgiften i VA-taxan för år 2015. Anlägg-
ningsavgiften höjdes med 5%.

Investeringsvolymen 2015 uppgick till 25,9 mkr och 
det projekt som tog de största resurserna var ombygg-
naden av reningsverket i Rättvik. Åtgärder framtagna 
i tidigare genomförd energikartläggning har under året 
utförts och pågår vidare under 2016. Planerade reinves-
teringsarbeten på VA-anläggningarna har genomförts 
under året.

Renovering och ombyggnad av Rättviks reningsverk 
har påbörjats och kommer att fortsätta under 2016. 
Beräknas stå klart hösten 2017. Fortsatta provtagning-
ar vid framtida ny vattentäkt för Rättviks centralort 
har pågått under året. Ytterligare provpumpning och 
planering avvaktar tills ombyggnaden av Rättviks 
avloppsreningsverk är klar.

Planerade reinvesteringsarbeten på ledningsnätet har 
genomförts under året. Ledningsnätet är i vissa områ-
den av dålig kvalitet med stora inläckage som följd. 
Arbetet med en plan för ledningsförnyelse och planen 
beräknas vara klar 2016.

Den kommunala VA-planeringen med deltagare från 
Dala Vatten och Avfall AB samt kommunens miljö- 
och planverksamhet pågår. Ledningsförnyelseplan 
och VA-planering kommer tillsammans med reinves-
teringsbehoven för verk och anläggningar att läggas 
som grund för en långsiktig budget.

Affärsområde avfall
Kommunfullmäktige beslutade att sänka avfallstaxan 
med 4% för år 2015. Ingen ändring av taxan för slam. 
Under året har kommunfullmäktige antagit revidering 
av Föreskrifter om avfallshantering. Föreskrifterna finns 
att läsa på dalavattenavfall.se. Samverkan mellan kommu-
nerna i Dalarna fortsätter genom intresseorganet Dala 
Avfall.

Nationellt pågår en utredning om kommunalt insam-
lingsansvar för förpackningar. Utredningen ska vara 
klar 2016-03-31.

Papperspåsen för det komposterbara hushållsavfallet 
fortsätter att fungera bra och mängden komposterbart 
hushållsavfall är i stort sett oförändrad från föregående 
år. Insamling och behandling av slam från enskilda 
avloppsanläggningar fungerar också bra.

Inga tillståndspliktiga anläggningar finns för avfalls-
verksamheten. Skötsel av den nedlagda deponin på 
Drafsån sker genom vattenprovtagningar i enlighet 
med gällande kontrollprogram. Inga anmärkningar 
finns på utförda prover. 

Investeringar
På återvinningscentralen Drafsån har investeringar 
skett i montering av fallskydd samt en ombyggnad för 
avlämning av trädgårdsavfall. I Furudal har det gjorts 
en ombyggnad av återvinningscentralen, inklusive 
personallokaler. I övrigt har endast löpande reparatio-
ner och underhåll skett på anläggningarna.

Affärsområde fjärrvärme
Vi hade 544 fjärrvärmekunder vid årsskiftet 2015/2016. 
Försäljningen av värme under 2015 uppgick till 42,7 
GWh. Värmeförsäljningen nådde inte upp till sin budget 
på grund av varmare väder än beräknat. Fjärrvärmepri-
set hölls oförändrat under 2015. För en villa med en 
förbrukning på 22,5 MWh var årskostnaden 19 398 kr.

Under 2015 lanserades tjänsten Mina sidor på vår 
webbplats www.rattviksteknik.se där kunderna kan se 
förbrukningshistorik och fakturor.

Inga betydande oplanerade avbrott i värmeleveransen 
har förekommit under 2015. Ett antal mindre störning-
ar har inträffat, främst beroende av att fjärrvärmenätet 
inte fungerar optimalt vid hög belastning. Under året 
gjordes ingen utökning av fjärrvärmenätet. Fokus 
ligger istället på att förbättra det befintliga nätet.

Under sommaren genomfördes den årliga revisionen 
av produktionsanläggningen. Utbyte, reparation och 
underhåll av gammal och sliten utrustning utförs 
kontinuerligt för att säkra driften. Nytt styrsystem har 
installerats för panna A. Produktionsanläggningarna 
har fungerat bra, endast mindre driftstörningar av 
normal karaktär har inträffat under året.

Totalt under 2015 uppgick oljeförbrukningen till 51 m3 
vilket är 1% av bränslemixen. Målet är att ligga på 
ca 1%. Biobränslepriserna var i stort sett oförändrade 
under 2015. Tillgången till biobränslen är just nu god.

Under 2013 blev RTAB tilldelade gratis utsläppsrätter 
för perioden 2013–2020. Eftersom vi inte använder så 
mycket olja i produktionen så säljs de utsläppsrätter 
vi inte behöver. Försäljningen sker till marknadspriser 
över en börs precis som aktier. Priserna kan variera 
kraftigt beroende på om det är en kall eller mild vin-
ter. Under 2015 såldes utsläppsrätter för ca 1 mkr.

Årsresultat
Rättviks Teknik AB har en stabil ekonomi 2015 med ett 
resultat över budget. VA-, Avfalls- och Fjärrvärmeverk- 
samheterna ger bättre resultat än budget. Inga taxehöj- 
ningar behövs 2016 mer än på anslutningsavgifterna VA.
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Framtida utveckling
Kundnöjdheten i Rättvik inom VA- och Avfallsverk-
samheten är mycket god enlig senaste mätningen 
2015. Trenden är fortfarande uppåtgående. Långsik-
tiga ”Förnyelseplaner för VA-ledningar” är fram-

tagna och nu pågår utformning av handlingsplaner 
för fortsatt arbete. En analys av hur Dala Vatten och 
Avfall AB samt teknikbolagen ska kunna skapa en 
”Effektivare organisation” har genomförts. Beslutet 
för eventuellt genomförande ligger hos ägarna.

Ekonomisk utveckling i sammandrag de fem senaste åren.

 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoomsättning (tkr) 73 563 73 884 76 661 78 431 76 326

Resultat efter finansiella poster (tkr) 12 1 041 -5 867 14 643 12 503 

Balansomslutning (tkr) 258 046 256 116 249 616 265 420 269 064

Antal anställda genomsnitt 5 4 4 4 4

Soliditet (%) 10,2 9,9 8,4 12,4 15,5

Kassalikviditet (%) 115 85 126 170 93 

Långfristiga skulder 204 000 204 000 204 000 202 750 196 300

Genomstittliga låneräntan 2,8 3,1 2,8 2,4 1,7

Skuldsättningsgrad 845 876 1 097 708 545
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Resultaträkning

 Kommunen Koncernen
  2015 2014 2015 2014 
  (tkr) (tkr) (tkr) (tkr)

Verksamhetens intäkter Not 1 163 457 147 158 262 623 242 873 

Verksamhetens kostnader Not 2 -761 978 -732 985 -799 219 -756 213 

Avskrivningar Not 3 -10 203 -9 223 -37 658 -40 245 

Verksamhetens nettokostnader  -608 724 -595 050 -574 254 -553 585

Skatteintäkter Not 4 435 139 417 193 435 139 417 193 

Generella statsbidrag och utjämning Not 5 174 794 172 632 174 794 172 632 

Finansiella intäkter Not 6 5 846 7 741 2 057 2 157 

Finansiella kostnader Not 7 -510 -383 -11 119 -16 094 

  därav ränta på pensionsskulden  -460 -337  

Uppskjuten skatt    -3 334 -2 604 

Årets skatt    -601

ÅRETS RESULTAT (förändring av eget kapital) Not 8 6 545 2 133 22 682 19 699

  Kommunen  Koncernen
 2015 2014 2015 2014
Not 1
Verksamhetens intäkter    
Försäljningsmedel 18 969 19 289 23 653 22 601
Taxor och avgifter 17 662 16 582 83 393 80 525
Hyror och arrenden 14 988 14 661 110 425 109 393
Bidrag 54 162 48 669 55 623 48 669
Försäljning av verksamheter och entreprenader 52 337 47 957 56 107 51 512
Försäljning av exploateringsfastigheter 16  16 0
Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar 120  120 0
Justering interna intäkter   -71 917 -69 828
Jämförelsestörande intäkt, återbetalning AMF-premier 5 203   5 203 0
Summa 163 457 147 158 262 623 242 873

Not 2    
Verksamhetens kostnader    
Material, entreprenader, konsulter och bidrag -99 949 -95 010 -106 306 -92 232
Kostnader för arbetskraft -486 112 -469 073 -501 213 -483 762
Övriga verksamhetskostnader -128 906 -123 290 -144 689 -134 607
Transporter, adm. tjänster, konsulter, avgifter med mera -47 011 -45 612 -47 011 -45 612
Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar    
Summa -761 978 -732 985 -799 219 -756 213

  Kommun RKAB RFAB RSAB RTAB Totalt Kommentar

  32 1 898 1 925 697 4 552 Försäljning

  328 4 298  1 060 5 686 Finansiella intäkter

RKAB -     - Konsulter

RFAB 64 642     64 642 Hyror mm

RSAB -     - 

RTAB 2 255     2 255 VA, Avfall, Fjärrvärme

 66 897 360 6 196 1 925 1 757 

In
tä

kt
er

Kostnader

Kommun

Interna mellanhavanden Koncernen
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  Kommunen  Koncernen
 2015 2014 2015 2014
Leasingavtal (operationella och finansiella) 
Hyra av arbetsmaskiner -3 522 -3 493 -3 644 -3 493
Hyra av inventarier -64 -84 -442 -93
Hyra av tekniska hjälpmedel -4 594 -4 478 -4 594 -4 478
Hyra av kontorsmaskiner -3 452 -4 820 -3 457 -4 941
Hyra av bilar -2 009 -1 864 -2 677 -2 354
Summa -13 641 -14 739 -14 814 -15 359

Not 3
Avskrivningar    
Avskrivningar inventarier och maskiner -6 383 -5 674 -12 645 -11 481
Avskrivningar mark byggnader och tekniska anläggningar -3 820 -3 549 -25 014 -28 764
Summa -10 203 -9 223 -37 658 -40 245

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar. 
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. 
Den procentuella avskrivningen per år uppgår till 10–33% på 
maskiner, inventarier och fordon, respektive 2–5% på byggnader.

Not 4 
Skatteintäkter    
Skatteintäkter 435 505 418 299 435 505 418 299
Slutavräkning föregående år, korrigering -828 -1 181 -828 -1 181
Prognos, slutavräkning innevarande år 462 75 462 75
Summa 435 139 417 193  435 139 417 193

Not 5    
Generella statsbidrag    
Inkomstutjämning 112 126 110 790 112 126 110 790
Strukturbidrag 1 117 1 118 1 117 1 118
Regleringsbidrag -416 2 494 -416 2 494
Kostnadsutjämning 29 371 25 830 29 371 25 830
Utjämningsbidrag LSS 7 075 7 843 7 075 7 843
Kommunal fastighetsavgift 24 060 24 557 24 060 24 557 
Generella bidrag från staten 1 461  1 461
Summa 174 794 172 632  174 794 172 632

Not 6    
Finansiella intäkter    
Ränta på likvida medel 72 105 72 105
Utdelning på aktier och andelar 70 27 1 802 1 660
Ränta på lån från koncernföretag 2 120 4 338 0 97
Borgensavgift koncernföretag 3 566 3 252 0 0
Övriga finansiella intäkter 18 19 183 295
Summa 5 846 7 741 2 057 2 157

Not 7
Finansiella kostnader    
Räntor på lån 0 0 -10 609 -15 704
Räntekostnad pensionsskuld -460 -337 -460 -337
Övriga räntekostnader -50 -46 -50 -52
Summa -510 -383 -11 119 -16 094

Not 8
Årets resultat
Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen 6 545 2 133  
Reducering av samtliga realisationsvinster -120 0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighter  0
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighter  0
Orealiserade förluster i värdepapper  0
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6 425 2 133  

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0   
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0    
Balanskravsresultat 6 425 2 133

Återstår att täcka in tidigare år 0 0
Årets balanskravsresultat 6 425 2 133
Balanskravsresultat 6 425 2 133
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Finansieringsanalys

 Kommunen Koncernen
  2015 2014 2015 2014 
  (tkr) (tkr) (tkr) (tkr)

Den löpande verksamheten 

Årets resultat  6 545 2 133 22 682 19 699 

Justeringar för av- och nedskrivningar  10 083 9 223 37 658 40 245 

Justering för avsättning till pensioner och övrigt Not 9 666 3 626 4 012 9 487 

Justering för övriga, ej likviditetspåverkande poster  -157  1 602 -3 415

Medel från verksamheten före förändring      
av rörelsekapital  17 137 14 982 65 954 66 016

Ökn(-)/minskn(+)förråd och exploateringfastigheter  2 960 -471 479 150 

Ökn(-)/minskn(+)kortfristiga fordringar  -14 831 10 038 -20 956 10 044 

Ökn(+)/minskn(-)kortfristiga skulder  484 30 626 11 533 19 276 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 750 55 175 57 010 95 486

Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anl.tillgångar  

Nyinvesteringar i maskiner, inventarier och fordon  -4 989 -5 407 -7 325 -8 880 

Nyinvesteringar i mark, byggnader och tekniska anläggningar (netto) -4 231 -8 080 -55 557 -34 247 

Årets försäljningar  440 198 9 353 1 014 

Summa  -8 780 -13 289 -53 529 -42 113

Investering i finasiella anläggningstillgångar    

Upptagande av lån    106 000  

Amortering av lån    -19 700

Nyteckning aktier  -10 100  -6  

Avvyttring av finansiella anläggningstillgångar    20  

Utlämnande av lån   -1 068  -1 038 

Övrigt  -82 105 -82 1 755 

Summa  -10 182 -963 86 232 717

Kassaflöde från inv.verksamheten 

Investeringsnetto  -18 962 -14 252 32 703 -41 396

Finansieringsverksamheten 

Amortering av skuld     -7 000 

Minskning av långfristiga fordringar  108 485  2 485

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  108 485 0 2 485 -7 000 

Årets kassaflöde  95 273 40 923 92 198 47 090 

  varav kommunen  99 905 14 436   

  varav de kommunala bolagens del av koncernkontot  -4 632 26 487  

Likvida medel vid årets början  65 525 24 602 71 697 24 607

Likvida medel vid årets slut  160 798 65 525 163 895 71 697
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  Kommunen  Koncernen
 2015 2014 2015 2014
Not 9
Justering för avsättning, ej rörelsekapitalpåverkande   
Avsättning för pensioner  658 2 318 666 2 383
Avsättning garantipension ÖK-SAP -206 600 -206 600
Avsättning OPF-KL 85  85
Avsättning särskild löneskatt  129 708 132 708
Avsättning uppskjuten skatt   3 335 5 796
Summa 666 3 626 4 012 9 487

Utsikt över Siljan från Sjurberg.



Årsredovisning 201550

 Kommunen  Koncernen
  2015 2014 2015 2014 
  (tkr) (tkr) (tkr) (tkr)

Tillgångar 

Materiella anläggningstillgångar  117 995 117 764 992 805 977 160 

  Markinnehav Not 10 28 797 29 080 28 797 29 080 

  Mark byggnader och tekniska anläggningar Not 11 69 082 68 015 866 341 847 678

  Maskiner och inventarier Not 12 20 116 20 669 97 667 100 401 

Finansiella anläggningstillgångar Not 13 24 365 122 668 62 633 65 050 

Summa anläggningstillgångar  142 360 240 432 1 055 438 1 042 209

Förråd  1 157 4 121 7 348 7 832 

Exploateringsfastigheter Not 14 16 297 16 292 16 297 16 292 

Fordringar Not 15 77 704 62 874 80 268 59 312 

Kassa och bank Not 16 160 798 65 525 163 895 71 697 

Summa omsättningstillgångar  255 956 148 812 267 808 155 133

Summa tillgångar  398 316 389 244 1 323 246 1 197 342

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital      

Årets resultat Not 17 6 545 2 133 22 682 19 699 

Resultatutjämningsreserv  0 0   

Övrigt eget kapital  211 869 209 736 232 125 212 426 

Summa eget kapital  218 414 211 869 254 807 232 125

Avsättningar för pensioner Not 18 33 984 33 318 34 060 33 383 

Avsättningar för skatter    14 433 11 098 

Summa avsättningar  33 984 33 318 48 493 44 481

Långfristiga skulder Not 19 1 377 0 868 677 781 000 

Kortfristiga skulder Not 20 144 541 144 057 151 269 139 736 

Summa skulder  145 918 144 057 1 019 946 920 736

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 398 316 389 244 1 323 246 1 197 342

Balansräkning

 Kommunen  Koncernen
  2015 2014 2015 2014 
  (tkr) (tkr) (tkr) (tkr)

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser  1 147 107 1 077 514 279 307 296 014 

  Pensionsförpliktelser Not 21 265 299 281 770 265 299 281 770 

  Borgensförbindelser  881 808 795 744 14 008 14 244 

    *Gentemot kommunens företag  874 300 788 000 6 500 6 500 

    *Egna hem och småhus med bostadsrätt  182 306 182 306 

    *Övriga ansvarsförbindelser  7 326 7 438 7 326 7 438 

Rättviks kommun har i november 1997, KF § 114, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
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  Kommunen  Koncernen
 2015 2014 2015 2014
Not 10
Markinnehav
Ackumulerat anskaffningsvärde IB 29 080 29 230 29 080 29 230
Årets anskaffning 122 48 122 48
Nedskrivning    
Försäljningar -405 -198 -405 -198
Ackumulerat anskaffningsvärde UB 28 797 29 080 28 797 29 080

Not 11    
Mark byggnader och tekniska anläggningar    
Anskaffningsvärde 154 883 149 995 1 178 387 1 171 987
Pågående nyanläggningar   49 391 14 072
Ackumulerade avskrivningar -85 801 -81 980 -357 466 -334 311 
Bofört värde 69 082 68 015 866 341 847 678

Redovisat värde periodens början 68 015 63 532 851 748 799 363
Årets anskaffningar 4 109 8 032 42 927 35 100
Omfördelning till pågående projekt   -27 936 15 690
Omfördelning från pågående projekt   5 125  
Omklassificering   -1 869 47 854
Försäljningar (ack anskaffning)   -12 439 -115 
Återvunnen jämkningsmoms    -901 
Omklassificering till investeringsbidrag 778  778  
Ombokning exploateringskonton    
Utrangeringar    
Försäljningar (ack avskrivningar)   1 770 
Förändring pågående nyanläggningar   35 319 -16 380
Justering   -3 971 -4 069
Årets avskrivningar -3 820 -3 549 -25 112 -28 863
Redovisat värde periodens slut 69 082 68 015 866 341 847 679

Not 12    
Maskiner och inventarier    
Anskaffningsvärde utgående 136 638 130 953 294 697 285 915
Pågående nyanläggningar    
Ackumulerat avskrivningar -116 522 -110 284 -197 030 -185 515 
Bofört värde 20 116 20 669 97 667 100 400 

Redovisat värde periodens början 20 669 20 936 100 400 150 641
Årets anskaffningar 4 990 5 407 8 421 8 880
Omklassificering från pågående arbete   -1 097 454 
Omklassificering   1 869 
Årets försäljningar -36  -159 1 298 
Omklassificering till investeringsbidrag 876  876 
Utrangeringar (ack anskaffningsvärde)   0 -1 538
Utrangeringar (ack avskrivningar)   0 0
Justering 
Årets avskrivningar -6 383 -5 674 -12 645 -11 481
Redovisat värde periodens slut  20 116 20 669 97 667 100 400

Not 13
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier 20 464 10 813 370 813
Andelar 541 541 581 581
Andelar i intresseföretag   74 109 74 109
Insatser 479 397 479 397
Bostadsrätter 512 512 512 512
Grundfondkapital 20 20 20 20
Långfristiga fordringar 2 349 110 385 2 409 4 465
Fordringar hos intresseföretag   900 900
Justering   -16 747 -16 747
Summa finansiella anläggningstillgångar 24 365 122 668 62 633 65 050
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  Kommunen  Koncernen
 2015 2014 2015 2014
Not 14
Exploateringsfastigheter    
Exploatering Lissbrändan 1 577 1 577 1 577 1 577
Hagagården 142 142 142 142
Lastbilsparkeringen 1 113 1 113 1 113 1 113
Lissbrändan 2 1 886 1 858 1 886 1 858
Exploatering Bryggerivägen 107 97 107 97
Exploatering Magasinet 3 845 765 845 765
Hjortgården 960 960 960 960
KV Ugglan Bostad 109 109 109 109
KV Ugglan Idrottsanläggning 45 45 45 45
KV Ugglan Skolan 83 83 83 83
Lissbrändan 3 820 812 820 812
Norra Nolänget 258 258 258 258
Södra Nolänget 330 330 330 330
Persborg 4 447 4 447 4 447 4 447
Stora industriområdet 532 532 532 532
Garvaren 13 666 781 666 781
Lerdal 36:63 1 056 1 056 1 056 1 056
Exploatering Rättvik övrigt 712 712 712 712
Brosågen Furudal 206 206 206 206
Exploatering Furudal övrigt 403 403 403 403 
Gärdebygatan  6  6 
Summa 16 297 16 292 16 297 16 292

Not 15
Fordringar
Interimsfordringar 20 164 14 174 21 740 16 311
Kundfordringar 7 406 10 045 3 927 9 110
Övrigt 50 134 38 655 53 592 33 891
Summa 77 704 62 874 79 259 59 312

  Kommunen  Koncernen
 2015 2014 2015 2014
Not 16
Kassa och bank
Kassa 10 10 10 10
Plusgiro/Bank 160 788 65 515 162 986 71 687
    varav kommunens dotterbolag 30 550 35 182  
Summa 160 798 65 525 162 996 71 697

Not 17
Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 211 869 209 736 232 125 200 416
Direktbokn mot eget kapital/Effekt av övergång till K3    12 010
Årets resultat 6 545 2 133 22 682 19 699
Utgående eget kapital 218 414 211 869 254 807 232 125 

Not 18
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning pensioner 21 174 20 516 21 174 20 515
Avsättning pensioner ÖK-SAP 6 091 6 297 6 091 6 297
Avsättning OPF-KL 85  85 0
Avsatt till löneskatt på pensioner (24,26%) 6 634 6 505 6 634 6 505
Utgående balans 33 984 33 318 33 984 33 318 

 

Fo
rd

ra
n

Skuld

Kommun

Interna mellanhavanden Koncernen

 Kommun RKAB RFAB RSAB RTAB Totalt Kommentar

  24 580 8 325 86 9 015 Försäljning

  82 684 - 265 1 031 Finansiella intäkter

RKAB -     - Konsulter

RFAB 157     157 Hyror mm

RSAB -     - 

RTAB 122     122 VA, Avfall, Fjärrvärme

 279 106 1 264 8 325 351 10 325
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  Kommunen  Koncernen
 2015 2014 2015 2014
Specifikation - Avsatt till pensioner    
Pensionsbehållning 62 64  
Förmånsbestämd ålderspension 19 566 18 011  
Pension till efterlevande 717 735  
PA-KL pensioner 3 266 3 629  
Visstidspensioner 3 654 4 374  
Avsättning OPF-KL 85   
Summa pensioner 27 350 26 813  

Löneskatt  6 634 6 505  
Summa avsatt till pensioner 33 984 33 318  

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser    
Ingående avsättning 33 318 29 692  
Nya förpliktelser under året 1 380 3 879  
VARAV    
Nyintjänad pension 1 665 3 615  
Intjänat OPF-KL 85    
Ränte och basbeloppsuppräkning 460 336  
Pension till efterlevande 46 450  
Arbetstagare som pensionerats    
Ändrad samordning -501 -342  
Övrig post -375 -180  
Årets utbetalningar -842 -961  
Förändring av löneskatt 129 708  
Summa avsatt till pensioner 33 985 33 318  

Aktualiseringsgrad 86% 83%  

Not 19
Långfristiga skulder
Investeringsbidrag 1 654  1 654
Ackumulerad upplösning av investeringsbidrag -277  -277
Ingående anläggningslån  0 887 000 788 000
Nya lån  0 367 500 62 000
Lösen av revers   -106 000
Omläggning av lån   -275 000 -62 000
Årets amortering    -6 200 -7 000
Utgående skuld 1 377 0 868 677 781 000

Kreditgivare    
Kommuninvest   867 300 876 000
Nordea Hypotek   0 11 000
Summa kreditgivare 0 0 867 300 887 000

Låneskuldens struktur, förfallotid    
Andel som förfaller nästkommande år   26% 46%
Andel som förfaller inom 2–3 år   50% 17%
Andel som förfaller inom 4–5 år   24% 14%
Andel som förfaller senare än inom 6 år   0% 22%
Summa 0% 0% 100% 100%

Låneskuldens struktur, lånelängd    
Andel lån på mellan 1–5 år   88% 85%
Andel lån mellan 6–10 år   12% 0%
Andel lån längre än 10 år   0% 15%
Summa 0% 0% 100% 100%

Andel lån med fast ränta   70% 60,2%
Snittränta   1,20% 2,14%

Andel lån med rörlig ränta   30% 39,8%
Snittränta   0,50% 1,35%

Genomsnittlig ränta   0,99% 1,82%

             Lån          Borgen beslutad Koncernbidrag

Enhet Givare Mottagare Givare Mottagare Givare Mottagare 

Kommun   938 000 

RKAB      82 000  1 000

RFAB    591 000

RSAB    

RTAB    265 000 1 000

   938 000 938 000 1 000 1 000

Interna mellanhavanden Koncernen

Tkr
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  Kommunen  Koncernen
 2015 2014 2015 2014
Not 20
Kortfristiga skulder
Kortfristiga låneskulder 30 850 41 114 7 332 6 534
Leverantörsskulder 20 967 21 256 23 908 31 198
Utgående moms 587 629 587 629
Källskatt och löneavdrag 7 178 6 708 7 178 6 708
Interimsskulder 69 592 68 073 93 717 83 672
Övriga kortfristiga skulder 15 367 6 277 18 547 10 995
Summa 144 541 144 057 151 269 139 736

Not 21
Pensionsförpliktelser
Pensionsåtaganden intjänade före 1998 213 503 226 759 213 503 226 759
Löneskatt på pensionsförpliktelsen (24,26%) 51 796 55 011 51 796 55 011
Utgående ansvarsförbindelse 265 299 281 770 265 299 281 770

Specifikation - ansvarsförbindelse
Intjänad pensionsrätt 170 518 179 977
Livränta 7 389 7 853
Pension till efterlevande 3 250 3 357
PA-KL och äldre utfästelser 29 866 33 580
Visstidspensioner 2 480 1 992
Summa pensioner 213 503 226 759

Löneskatt  51 796 55 011
Summa ansvarsförbindelse 265 299 281 770

Värdering och upplysningar om ansvarsförbindelse  
Ingående avsättning 281 770 295 589
Nya förpliktelser under året -2 792 -638
VARAV  
Nyintjänad pension 450 1 234
Ränte och basbeloppsuppräkning 4 086 2 356
Aktualisering -3 207 -2 534
Bromsen 0 -938
Övrig post -4 121 -756

Årets utbetalningar -10 464 -10 483
Förändring av löneskatt -3 215 -2 698
Summa ansvarsförbindelse 265 299 281 770

Aktualiseringsgrad 86% 83%
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Fem år i sammandrag (tkr)
 2015 2014 2013 2012 2011
     
Externa intäkter  163 457 147 158 157 665 165 960 148 752
Externa kostnader 761 978 732 985 722 270 715 683 702 279
     
Finansnetto  5 336 7 359 6 901 7 297 6 157
     
Årets resultat  6 545 2 133 9 054 4 486 -7 573
     
Nettokostnader (inkl finansnetto) andel av 98,93% 99,64% 98,4% 99,2% 101,4%
skatteintäkter och generella statsbidrag     
     
Förändring av verksamhetens nettokostnader, 2,7% 3,8% 2,7% -1% 3,4%
inkl finansnetto     
     
Skatteintäkter  435 139 417 193 405 667 397 144 385 680
Generella statsbidrag och utjämning 174 794 172 632 169 770 158 755 163 723
     
Förändring av skatteintäkter och generella stb 3,4% 2,5% 3,5% 1,2% 1,4%
     
     
Nettoinvesteringar  8 758 13 289 11 173 7 942 10 841
     
Anläggningtillgångar, totalt 142 360 240 432 235 403 448 001 452 153
Anläggningstillgång per invånare  13 22 22 41 42
Totala tillgångar per invånare 37 36 33 54 50
     
Långfristiga lån, totalt 0 0 0 216 000 216 000
Långfristiga lån per invånare 0 0 0 20 20
Totala långfristiga skulder, per invånare 3 3 3 35 32
     
Eget kapital, totalt  218 414 211 869 209 736 200 682 196 196
Eget kapital per invånare 20 19 19 19 18
     
Soliditet 54,8% 54,4% 59,4% 34,5% 35,9%
Soliditet inkl pensionsåtagandet i  -12,0% -18,0% -24,4% -13,9% -15,9%
ansvarsförbindelsen (ej bokförd)     
     
Löner och arvoden, inkl arbetsgivaravgifter  451 144 430 457 431 024 423 072 415 305
     
Antal anställda (tillsvidare och visstidsanställda) 1 098 1 091 1 091 1 125 1 144
     
Antal årsarbetare (exkl. timanställda) 965 948 947 984 993
     
Sjukfrånvaro  6,6% 6,4% 5,6% 5,2% 4,8%
     
Folkmängd  31/12 10 759 10 748 10 766 10 799 10 859
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och i överensstämmelse med den kommunala 
redovisningsslagen. Avsteg från den kommunala redovisningslagen sker dock när det gäller kravet på systemdo-
kumentation för redovisningssystemet. En plan har upprättats för genomförande av detta och delar av systemet 
har dokumenterats.

Anläggningstillgång
För att en investering ska bokföras som en anläggningstillgång så ska anskaffningsvärdet uppgå till minst ett 
halvt basbelopp och livslängden uppgå till minst tre år.

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden och sker linjärt. Den procentuella 
avskrivningen per år uppgår till 10–33% på maskiner, inventarier och fordon, respektive 2–5% på byggnader.

Lånekostnader
Kommunen tillämpar huvudmetoden avseende hanteringen av lånekostnader för anläggningtillgångar, dvs inga 
lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet.

Kapitalkostnader
Kapitalkostnader är den samlade benämningen på intern ränta och avskrivning.
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga 
anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, dvs med belopp som är lika stora under objektets beräknade 
ekonomiska livslängd.

Komponentavskrivning
Kommunens gator och vägar är uppdelade i två komponenter där marken bedöms vara en komponent och 
markvärdet då inte skrivs av. I övrigt har kommunen inte kommit igång med inventering av de investerings- 
objekt som kan bli föremål för komponentavskrivning.

Kundfordringar
De kundfordringar som är äldre än 12 månader och 50% av dem som är äldre än 6 månader har reserverats.

Löneskatt på pensionskostnader
Löneskatten har periodiserats enligt samma principer som gäller för pensioner (den så kallade blandmodellen) 
sedan 1999 års bokslut.

Pensionsförpliktelser
Pensionsåtaganden som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Pensionsförmåner som avser tid från och med år 1998 redovisas som en avsättning vad gäller garantipensioner, 
lönedelar över 7,5 basbelopp (kompletterande ålderspension), efterlevandepensioner samt personer som omfattas 
av PA-KL (främst personer födda 1937 och tidigare). Övriga pensionsåtaganden efter 1998 behandlas som 
individuell del, enligt pensionsavtalen PFA 98 och KAP-KL. Den individuella delen avseende 2015 redovisas 
som kortfristig skuld och utbetalas i mars 2016.

Omställningsstöd och pension till förtroendevalda enligt OPF-KL har bokförts som en pensionsavsättning i 
balansräkningen.

Semester- och övertidsskuld
Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och okompenserad övertid inkl. personalomkostnader är bokförda 
som kortfristig skuld.

Tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsituationen
Det extra statsbidrag som utgår tillfälligt 2015–2016 för att hantera den rådande flyktingsituationen uppgår för 
kommunens del till totalt 8 475 274 kronor. Bidraget är periodiserat med jämn fördelning från och med decem-
ber 2015, vilket innebär att en trettondel av bidraget intäktsförts på 2015.

Timanställda
De timanställdas löner för december har periodiserats.
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

AVSKRIVNING: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

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

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

KAPITALKOSTNADER: Benämning för internränta och avskrivningar.

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

LÅNGFRISTIGA SKULDER: Är lån och skulder med löptider längre än ett år.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR: Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

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

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

Ord och begreppsförklaringar

Sammanställd redovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvs-
metoden innebär att det bokförda värdet på aktier (förvärvat eget kapital) som finns i kommunens räkenskaper 
har eliminerats mot eget kapital.

Med proportionell konsolidering menas att i det fall ett dotterföretag ej ägs till hundra procent har endast ägda 
andelar av räkenskaperna tagits med. Redovisningen omfattar enbart bolag där kommunen har ett bestämmande 
eller väsentligt inflytande, dvs mer än 50% av aktiekapitalet eller en röstandel på över 20%, samt där verksam-
hetens omfattning eller balansomslutning uppgår till väsentliga belopp.

Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommun och respektive företag samt företagen 
emellan. Interna kostnader och intäkter samt interna skuld- och fordringsposter har eliminerats. Avskrivningarna 
i dotterbolagen är hanterade enligt rådande praxis. Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen har 
kommunens redovisningsprinciper varit vägledande.

Redovisningsprinciper
kommunkoncernen
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Organisation
Rättvik och Leksands kommuner har sedan 2013-01-01 en gemensam nämnd som skall arbeta med valfrihets-
system inom hemtjänsten. Rättviks kommun är sedan 2013-01-25 värdkommun för gemensamma LOV-nämn-
den. 

LOV-nämnden har under 2015 haft fyra sammanträden.

Vid sammanträdena har Rättvik o Leksands kommuner redovisat antalet kunder i privat regi och i egen regi. 
Antalet beviljade timmar har också redovisats. Ett avslag på ansökan om ackreditering har gjorts under året, 
med motivering att kraven inte uppfyllts enligt kravspecifikationen.

Nämnden har haft verksamhetsbesök av Anneli Omsorg och av Rättvik kommuns egenregi.

Ekonomi
För nämndens verksamhet år 2014 har 38 tkr budgeterats. Nämndens bokslut redovisar kostnader för arvoden, 
konsultation samt administration om 60 tkr. Nämndens intäkter för gemensam administration uppgår till 15 tkr. 
Kostnaderna för konsultation avser juridisk kompetens i en rättslig process med externt bolag. Totalt redovisas 
ett nettoresultat om 45 tkr.

Lena Fröyen
Socialchef
Rättviks kommun

Bilaga 1

Verksamhetsberättelse för gemensam nämnd inom LOV 
(lagen om valfrihet) för Rättvik och Leksands kommuner.
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Analys ekonomiskt utfall
Budgetutfallet för 2015 visar på ett positivt resultat 
och vi har kunnat hålla vår budget med god marginal. 
Det problem som funnits har framför allt gällt statsbi-
draget till lärlingsutbildning, som blev mycket sämre 
än beräknat. Av det skälet kunde vi inte genomföra 
en planerad nystart av vår kockutbildning till hösten 
2015, vilket vi beklagar.

Vad har hänt under året?
För att möta det stora behovet av utbildad personal 
inom vårdsektorn har vi startat en ny undersköter-
skeutbildning med 36 deltagare. Utöver det startades 
en lärlingsutbildning med 5 deltagare. Det var första 
gången som denna utbildning startades i lärlingsform 
inom vuxenutbildningen. En lärlingsutbildning till 
kock/kallskänka som startades hösten 2014 avslutades 
i juni 2015. I samverkan med Leksands gymnasium 
startade även en lärlingsutbildning för finsnickare.

Utbildningen i svenska för invandrare (sfi) ökar 
stadigt och vi fortsätter vår uppsökande verksamhet 
bland de som fått permanent uppehållstillstånd men 
bor kvar på ett asylboende.

Vårt samarbete med Hermods fortsätter och omfattar 
främst gymnasiala kurser, men även kurser på grund-

läggande nivå och yrkesutbildning. För enstaka elever 
köper vi också sammanhängande yrkesutbildningar av 
externa utbildningsanordnare och andra kommuner.

Verksamheten ”särskild utbildning för vuxna” fort-
sätter i ungefär samma omfattning som tidigare men 
vi ser att fler deltagare erhåller betyg på genomförda 
kurser, vilket är positivt.

Samarbetet inom Dalawux fördjupas och vi deltar 
tillsammans med Region Dalarna i ett projekt för att 
skapa ett gemensamt valideringscentrum för vuxenut-
bildningen.

Framtiden
Övergripande gäller att samarbetet med andra kom-
muner ska fortsätta utvecklas, i syfte att öka tillgäng-
ligheten till vuxenutbildning, stärka kvaliteten och 
nå högre måluppfyllelse för våra elever. Prioriterade 
områden 2016:

1. Fortsatt samverkan och utveckling av verksamheten
 a. Samverkan inom Dalawux, – Valideringsnoder 

 inom Dala Valideringscentrum
 b. Fortsatta diskussioner med andra kommuner om 

 samarbete kring utbildningar – Träff med 
 politiken för att undersöka vilka reella förutsätt- 
 ningar och önskemål som finns.

Bilaga 2

Kommunala vuxenutbildningen

Verksamhetsområden
Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik omfattar den kommunala vuxenutbildningens tre skolformer: Komvux – 
grundläggande och gymnasial nivå, Sfi – utbildning i svenska för vuxna samt Särvux – särskild utbildning för 
vuxna.

Inom den gymnasiala delen erbjuds kurser i allmänna teoretiska ämnen såväl som sammanhållna utbildningar 
inom ramen för yrkesvux och lärlingsvux.

Uppdrag och Måluppfyllelse

1. Ökad måluppfyllelse för eleverna inom vuxenut-
bildningen.

 – Riktade handledarinsatser inom framför allt 
matematik.

2. Fortsatt satsning på att utveckla och starta 
lärlingsutbildning för vuxna.

 a. Kock/kallskänka

 b. Vårdlärling

 c. Hantverkslärling – finsnickeri

Uppdrag (i urval) Måluppfyllelse vid årets slut

Måluppfyllelsen är god. Andel kursdeltagare i gym-
nasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört 
kurs ligger högre än snittet för Dalarna och Riket 
(jfr kvalitetsredovisning 2015).

– Matematikstöd på plats finns i båda kommunerna.

Vårdlärling och hantverkslärling startades under 
verksamhetsåret. Utbildningen till kock genomfördes 
med mycket gott resultat, men någon nystart kunde 
inte genomföras.
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2. Ökad måluppfyllelse
 - Särskild satsning på de elever inom sfi som inte 

 klarar att fullfölja sina studievägar

 - Sfi i kombination med utbildning till undersköterska

3. Fortsatt satsning på att utveckla och starta nya yr-
kesutbildningar i samverkan med gymnasieskolan

 a. Kock
 b. Hantverk – finsnickeri
 c. Gröna näringar

4. Öka tillgängligheten till vuxenutbildning 
 - Fortsatt satsning på sfi till boende på Migrations- 

 verkets asylboenden i Leksand-Rättvik

5. Utveckla utbildningens marknadsföring 
 Särskilt fokus på att marknadsföra grundläggande 

utbildning för elever som är på väg att bli klara 
med utbildning i svenska för invandrare (sfi).

För 2016 finns det några saker som oroar. Den stora 
oklarhet som alltid råder beträffande olika former 
av statsbidrag – framför allt kring yrkesutbildning-
ar i olika former – är ett ständigt återkommande 
orosmoment. I skrivandes stund vet vi ännu inte 
vilka statsbidrag vi får för 2016 och det är i grunden 
orimligt. Den lagda budgeten för 2016 får alltså sägas 
vila på lika delar erfarenhet och rimliga antaganden. 
Att vår budget är så ensidigt beroende av statsbidrag 
är ett problem i sig och ett hinder för att vi ska kunna 
planera för en långsiktig verksamhet. Det finns natur-
ligtvis också en stor osäkerhet kring undervisning i 
svenska för invandrare (sfi) för de många asylsökande 
som finns i våra kommuner. Vad som händer kring 
detta är svårt att förutse, då vi inte vet hur snabbt 
handläggningsprocessen kring asylärenden går. Vi vet 
inte heller vilka som, efter det att de fått någon form 
av uppehållstillstånd, blir kvar i vårt område. Svårig-
heten att planera för personal- och lokalförsörjning är 
uppenbar. Den statliga ersättningen till dem som fått 
uppehållstillstånd men bor kvar på asylboendet - och 
således inte är berättigade till etableringsersättning - 
är mycket begränsad. Detsamma gäller naturligtvis 
ersättningen till kommunerna och därmed till sfi.

Utmaningarna är stora och vi behöver samverka på alla 
tänkbara plan för att kunna hantera dem på ett bra.

Bilaga 2
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Revisionsberättelse
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Organisation

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

Kommunfullmäktige Gemensam nämd inom
socialtjänsten

(Tillsammans med Leksands kommun)Tillfälliga 
beredningar

Miljö- och 
byggnadsnämnd

Överförmyndare

Stab- och serviceförvaltning

Socialförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Samhällsutvecklingsförvaltning

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Rättvik, Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Gagnef och Vansbro kommuner

Gemensam nämd inom
vuxenutbildningen

(Tillsammans med Leksands kommun)

Rättviks kommunhus AB
Dotterbolag

Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Teknik AB

Dala Vatten och Avfall AB
Leksand, Rättvik, Gagnef och

Vansbro kommuner

Revision
Kommunstyrelse

Allmänt utskott

Bildningsutskott

Finansutskott

Personalutskott

Samhällsbyggnadsutskott

Socialutskott

ValnämndIndividnämnd

Rättviks Skoljordbruk AB

Politiska organ Bolag Förvaltningar och enheter

Parti M FP C S V KD MP SD Totalt

Mandat 5 1 13 12 2 1 2 3 39

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015–2018
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En plogad skridskobana lockar ut många till en rad aktiviteter och trevligt umgänge.

Väldigt mycket folk hade tagit sig till Siljans strand för att se istrav som ägde rum i februari 2015 i samband med Camp Norway.



Rättviks kommun • 795 80 RÄTTVIK
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rattvik.kommun@rattvik.se
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