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Kommunstyrelsens allmänna utskott

AU § 79

Dnr 2017/566

Medborgarförslag om att ta hand om nyinflyttade
vanliga svenskar
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit från U Hagström angående hur
kommunen tar hand om nyinflyttade. Förslaget innebär ”att kommunen
bjuder in alla nyinflyttade till en sammankomst där ni berättar vad som finns
i kommunen. Vad kan man göra i Rättvik. Ni får säkert hjälp av föreningar
som marknadsför sig själva. En liten busstur runt för att visa och berätta vad
olika inrättningar finns. En kopp kaffe skulle också sitta fint. Inga
märkvärdiga eller påkostade saker. Bara information räcker.”
Förvaltningens synpunkter
I vår vision för Rättvik står det bland annat att vi är ”en tillväxtkommun som
genom att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tar ansvar för
kommande generationer.
I Rättvik finns attraktiva och varierande boendemiljöer i hela kommunen. En
väl fungerande samhällsservice, unik natur och ett rikt kultur- och
fritidsutbud bidrar till att våra invånare och besökare upplever en god
livskvalitet.
Vi bemöter alla människor på ett kompetent och respektfullt sätt och våra
medborgare, unga som gamla, känner sig delaktiga.
Rättviks näringsliv präglas av god tillväxt, entreprenörsanda och
småskalighet. Företagen känner tillit till kommunens verksamheter och de
upplever vårt samarbete som mycket gott.”
En viktig del i det arbetet bör vara att få alla nyinflyttade att känna sig
välkomna och delaktiga i vår gemensamma strävan att bli bättre.
Idag syns vi bland annat på hemsidan ”Leva i Dalarna” som region dalarna
administrerar. Våra kontaktpersoner är Martin Litens och Helena Back och
för de engelsktalande Markus Svensson. Den sidan ger ingen specifik
information om Rättvik, vi syns även på hemsidan ”Flytta till Dalarna”.
På vår egen hemsida finns det på första sidan en besöksguide, söker vi på
ordet nyinflyttad så får vi inga träffar. Under rubriken ”Bygga, bo och miljö”
finns det viss information om att flytta hit och på ”Moving to Rättvik”,
informationen är väldigt olika på den svenska och den engelska versionen.
Hur göra andra kommuner?
De flesta kommuner gör som VI nästan ingenting, det finns viss information
på kommunens hemsida som kan vara lite svår att hitta.
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Kommunstyrelsens allmänna utskott

Det finns några kommuner som aktivt arbetar med de nyinflyttade som en
del i deras strategi eller visionsarbete. Det arbetet kräver resurser beroende
på vilken ambitionsnivå som skall väljas.
Några exempel på vad som kan göras;
- Välkomstbrev,
- Inbjudan till informationskväll i kommunhuset,
- Rundtur med buss (2–4 ggr/år),
- Informationsblad/Tidning till alla invånare,
exempel - http://www.nassjo.se/Kommuninvaanare/Ny-i-Naessjoe
- Brev med välkomstpaket som innehåller Information, Karta,
Hälsning från företag i form av ett kuponghäfte,
- Välkomstbox, I boxen följer alltid material med som t.ex. ett
välkomstkort, inflyttarbroschyr och karta över kommunens orter samt
annan nyttig samhällsinformation. Vi skickar med ett par ”give
aways” i lådan, barnfamiljerna får dessutom något trevligt till barnen.
Dessutom får alla ett erbjudande att hämta en gåva i kommuns
kundtjänst.
- Tidning för nyinflyttade, 16 år och äldre,
- Nyinflyttad guide,
- Samlad information på hemsidan,
- Portal för nyinflyttade,
- Anordnar nätverksträffar för nyinflyttade, lära känna varandra,
bowlingkväll etcetera.
Hur många nya Rättvikare?
De senaste fem åren har det flyttat in mellan 499–705 personer/år och i
genomsnitt strax under 600 personer/år. Vårt flyttningsnetto varierar mellan
38–203 personer/år och ett medelvärde på nästan 100 personer/år. Under
samma period har kommunen varje år ett negativt födselöverskott på ca -80
personer/år.
Vi har idag tillgång till de nyinflyttades adresser via statistikdatabaser,
däremot saknas det avdelade resurser som har ansvar för nyinflyttade och
information till de.
I de flesta kommuner är något kommunalråd och en ansvarig tjänsteman med
på träffar/rundresor. I flera kommuner sköter näringslivskontoret de
praktiska arrangemangen men även kommunkansliet är inblandade.
Erfarenhetsmässigt från andra kommuner brukar 10–15% av de nyinflyttade
delta i aktiviteter eller utnyttja erbjudanden/rabatter det skulle innebära 6090 personer i genomsnitt per år för en aktivitet i Rättvik.
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Kommunstyrelsens allmänna utskott

Förvaltningens förslag till beslut
- Bifalla medborgarförslaget.
Yttranden
Inger Eriksson (S), Anki Dåderman (S), Fredrik Ollén (M), Joanna Stridh
(C) och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag men att
kommunen i ett första skede börjar med att skicka ut ett välkomstbrev samt
bjuder in alla nyinflyttade till att deltaga vid nationaldagsfirandet.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarförslaget bifalls men kommunen börjar med att skicka ut
ett välkomstbrev till alla nyinflyttade samt bjuder in dem till
nationaldagsfirandet.
___________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2017-10-18

2017/566

Stab och serviceförvaltningen / KS
Kommunstyrelsen
Joakim Axelsson, 0248-70 113
joakim.axelsson@rattvik.se

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag, Ta hand om
nyinflyttade
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit från U Hagström angående hur
kommunen tar hand om nyinflyttade. Förslaget innebär ”att kommunen
bjuder in alla nyinflyttade till en sammankomst där ni berättar vad som finns
i kommunen. Vad kan man göra i Rättvik. Ni får säkert hjälp av föreningar
som marknadsför sig själva. En liten busstur runt för att visa och berätta vad
olika inrättningar finns. En kopp kaffe skulle också sitta fint. Inga
märkvärdiga eller påkostade saker. Bara information räcker.”
Förvaltningens synpunkter
I vår vision för Rättvik står det bland annat att vi är ”en tillväxtkommun som
genom att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tar ansvar för
kommande generationer.
I Rättvik finns attraktiva och varierande boendemiljöer i hela kommunen. En
väl fungerande samhällsservice, unik natur och ett rikt kultur- och
fritidsutbud bidrar till att våra invånare och besökare upplever en god
livskvalitet.
Vi bemöter alla människor på ett kompetent och respektfullt sätt och våra
medborgare, unga som gamla, känner sig delaktiga.
Rättviks näringsliv präglas av god tillväxt, entreprenörsanda och
småskalighet. Företagen känner tillit till kommunens verksamheter och de
upplever vårt samarbete som mycket gott.”
En viktig del i det arbetet bör vara att få alla nyinflyttade att känna sig
välkomna och delaktiga i vår gemensamma strävan att bli bättre.
Idag syns vi bland annat på hemsidan ”Leva i Dalarna” som region dalarna
administrerar. Våra kontaktpersoner är Martin Litens och Helena Back och
för de engelsktalande Markus Svensson. Den sidan ger ingen specifik
information om Rättvik, vi syns även på hemsidan ”Flytta till Dalarna”.
På vår egen hemsida finns det på första sidan en besöksguide, söker vi på
ordet nyinflyttad så får vi inga träffar. Under rubriken ”Bygga, bo och miljö”
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finns det viss information om att flytta hit och på ”Moving to Rättvik”,
informationen är väldigt olika på den svenska och den engelska versionen.
Hur göra andra kommuner?
De flesta kommuner gör som VI nästan ingenting, det finns viss information
på kommunens hemsida som kan vara lite svår att hitta.
Det finns några kommuner som aktivt arbetar med de nyinflyttade som en
del i deras strategi eller visionsarbete. Det arbetet kräver resurser beroende
på vilken ambitionsnivå som skall väljas.
Några exempel på vad som kan göras;
- Välkomstbrev,
- Inbjudan till informationskväll i kommunhuset,
- Rundtur med buss (2–4 ggr/år),
- Informationsblad/Tidning till alla invånare,
exempel - http://www.nassjo.se/Kommuninvaanare/Ny-i-Naessjoe
- Brev med välkomstpaket som innehåller Information, Karta,
Hälsning från företag i form av ett kuponghäfte,
- Välkomstbox, I boxen följer alltid material med som t.ex. ett
välkomstkort, inflyttarbroschyr och karta över kommunens orter samt
annan nyttig samhällsinformation. Vi skickar med ett par ”give
aways” i lådan, barnfamiljerna får dessutom något trevligt till barnen.
Dessutom får alla ett erbjudande att hämta en gåva i kommuns
kundtjänst.
- Tidning för nyinflyttade, 16 år och äldre,
- Nyinflyttad guide,
- Samlad information på hemsidan,
- Portal för nyinflyttade,
- Anordnar nätverksträffar för nyinflyttade, lära känna varandra,
bowlingkväll etcetera.
Hur många nya Rättvikare?
De senaste fem åren har det flyttat in mellan 499–705 personer/år och i
genomsnitt strax under 600 personer/år. Vårt flyttningsnetto varierar mellan
38–203 personer/år och ett medelvärde på nästan 100 personer/år. Under
samma period har kommunen varje år ett negativt födselöverskott på ca -80
personer/år.
Vi har idag tillgång till de nyinflyttades adresser via statistikdatabaser,
däremot saknas det avdelade resurser som har ansvar för nyinflyttade och
information till de.
I de flesta kommuner är något kommunalråd och en ansvarig tjänsteman med
på träffar/rundresor. I flera kommuner sköter näringslivskontoret de
praktiska arrangemangen men även kommunkansliet är inblandade.
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Erfarenhetsmässigt från andra kommuner brukar 10–15% av de nyinflyttade
delta i aktiviteter eller utnyttja erbjudanden/rabatter det skulle innebära 6090 personer i genomsnitt per år för en aktivitet i Rättvik.
Förvaltningens förslag till beslut
- Bifalla medborgarförslaget

Ulf Israelsson
Kommunchef

Joakim Axelsson
Nämndsekreterare
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BU § 33

Dnr 2017/730 62

Medborgarförslag gällande temadag i grundskola och
gymnasiet
Ärendebeskrivning
Rättviks kommun har mottagit ett medborgarförslag från Elin Staffas om att
genomföra temadagar i kommunens grundskolor och gymnasiet med syfte
att öka kunskapen hos unga om hur de kan påverka den lokala politiken i
Rättvik. Temat för dagen skulle vara ungdomars demokratiska rättigheter.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att inkomma med en
tjänsteskrivelse i ärendet.
Enligt skollagen (2 kap. 9-10 §) är det rektor som ansvarar för skolans inre
organisation och leder det pedagogiska arbetet. Det innebär att rektor
ansvarar för skolans arbetssätt och arbetsformer. Rektor har det övergripande
ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella mål som
finns i skolans läroplaner. Varje enskild lärare ansvarar för och planerar sin
egen undervisning och sina arbetssätt utifrån syfte, centralt innehåll och
kunskapskrav i läroplanen. Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och
annan personal på skolan har rektor ett särskilt ansvar för att skolans
arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.
Att arrangera en temadag är ett arbetssätt som elever har möjlighet att
påverka genom att de har rätt att delta i planering av undervisning
tillsammans med sin lärare. Skolans elevråd kan också påverka skolans
verksamhet, och därigenom vara delaktiga i en planering av en sådan
temadag som föreslås i medborgarförslaget.
I läroplanen står att alla elever ska ges inflytande över sin utbildning och få
möjlighet att påverka, ta ansvar och vara delaktiga. Ett av skolans centrala
mål är att varje elev ska ha kunskap om demokratiska principer och utveckla
förmåga att arbeta i demokratiska former. En lärare ska ”svara för att alla
elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och
undervisningens innehåll”. Läraren ska även ”förbereda eleverna för
delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som
präglar ett demokratiskt samhälle”.
Undervisningen i skolan ska alltså inte bara förmedla kunskap om
grundläggande värderingar, undervisningen ska också bedrivas i
demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i
samhällslivet. I läroplanen står att eleverna genom ”att delta i planering och
utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman
och aktiviteter” kan ”utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta
ansvar”.
Som elev har du således rätt att delta i planering av skolan undervisning och
aktiviteter med stöd av ovanstående bestämmelser i grundskolans och
_____________________________________________________________________________________
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Bildningsutskottet

gymnasiets läroplaner. Som ett stöd i planeringen av en temadag eller andra
arbetsformer på temat elevinflytande och demokrati kan du som elev också
använda dig av läroplanens centrala innehåll för olika ämnen.
Inom ämnet samhällskunskap i grundskolan finns riktlinjer, så kallat centralt
innehåll, som styr vad ämnet ska innehålla. För årskurs 4-6 står följande
under ämnesområdet beslutsfattande och politiska idéer:


Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala
beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer
och grupper kan påverka beslut.



Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och
deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor
som har betydelse för eleven.

För årskurs 7-9 finns bland annat följande centrala innehåll:


Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet
har utvecklats.



Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering,
landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar
individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.



Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och
samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska
processen kan påverka beslut.

I gymnasieskolans läroplan står att undervisningen i samhällskunskap ska ge
eleverna möjlighet att utveckla: ”Kunskaper om demokrati och de mänskliga
rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna,
samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation
och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och
perspektiv.”
På Rättviksskolan genomförs under våren 2018 ett projekt där eleverna i
årskurs 8 under en halvdag besöker Kommunalhuset och träffar lokala
förtroendevalda. På Furudals skola och Stiernhööksgymnasiet planeras för
närvarande inte någon temadag så som föreslås i medborgarförslaget.
Däremot genomförs flera andra aktiviteter på temat demokrati, delaktighet
och inflytande.
En aktuell lägesbild av hur kommunens högstadieskolor och gymnasieskola
arbetar med elevdelaktighet och inflytande återfinns i Rättviks kommuns
rapport Uppföljning av Ungdomspolitisk strategi 2017.
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Bildningsutskottet

Förvaltningens förslag till beslut
- Anse medborgarförslaget besvarat.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag
___________________

Justerandes sign

12

Utdragsbestyrkande

3(3)

1(3)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-02-26

2017/730 62

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kristin Solvik, 0248-70257
kristin.solvik@rattvik.se

Tjänsteskrivelse angående medborgarförslag om
temadag i grundskolan och gymnasiet
Ärendebeskrivning
Rättviks kommun har mottagit ett medborgarförslag från Elin Staffas om att
genomföra temadagar i kommunens grundskolor och gymnasiet med syfte
att öka kunskapen hos unga om hur de kan påverka den lokala politiken i
Rättvik. Temat för dagen skulle vara ungdomars demokratiska rättigheter.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att inkomma med en
tjänsteskrivelse i ärendet.
Enligt skollagen (2 kap. 9-10 §) är det rektor som ansvarar för skolans inre
organisation och leder det pedagogiska arbetet. Det innebär att rektor
ansvarar för skolans arbetssätt och arbetsformer. Rektor har det övergripande
ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella mål som
finns i skolans läroplaner. Varje enskild lärare ansvarar för och planerar sin
egen undervisning och sina arbetssätt utifrån syfte, centralt innehåll och
kunskapskrav i läroplanen. Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och
annan personal på skolan har rektor ett särskilt ansvar för att skolans
arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.
Att arrangera en temadag är ett arbetssätt som elever har möjlighet att
påverka genom att de har rätt att delta i planering av undervisning
tillsammans med sin lärare. Skolans elevråd kan också påverka skolans
verksamhet, och därigenom vara delaktiga i en planering av en sådan
temadag som föreslås i medborgarförslaget.
I läroplanen står att alla elever ska ges inflytande över sin utbildning och få
möjlighet att påverka, ta ansvar och vara delaktiga. Ett av skolans centrala
mål är att varje elev ska ha kunskap om demokratiska principer och utveckla
förmåga att arbeta i demokratiska former. En lärare ska ”svara för att alla
elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och
undervisningens innehåll”. Läraren ska även ”förbereda eleverna för
delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som
präglar ett demokratiskt samhälle”.
Undervisningen i skolan ska alltså inte bara förmedla kunskap om
grundläggande värderingar, undervisningen ska också bedrivas i
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demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i
samhällslivet. I läroplanen står att eleverna genom ”att delta i planering och
utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman
och aktiviteter” kan ”utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta
ansvar”.
Som elev har du således rätt att delta i planering av skolan undervisning och
aktiviteter med stöd av ovanstående bestämmelser i grundskolans och
gymnasiets läroplaner. Som ett stöd i planeringen av en temadag eller andra
arbetsformer på temat elevinflytande och demokrati kan du som elev också
använda dig av läroplanens centrala innehåll för olika ämnen.
Inom ämnet samhällskunskap i grundskolan finns riktlinjer, så kallat centralt
innehåll, som styr vad ämnet ska innehålla. För årskurs 4-6 står följande
under ämnesområdet beslutsfattande och politiska idéer:


Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala
beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer
och grupper kan påverka beslut.



Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och
deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor
som har betydelse för eleven.

För årskurs 7-9 finns bland annat följande centrala innehåll:


Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet
har utvecklats.



Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering,
landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar
individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.



Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och
samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska
processen kan påverka beslut.

I gymnasieskolans läroplan står att undervisningen i samhällskunskap ska ge
eleverna möjlighet att utveckla: ”Kunskaper om demokrati och de mänskliga
rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna,
samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation
och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och
perspektiv.”
På Rättviksskolan genomförs under våren 2018 ett projekt där eleverna i
årskurs 8 under en halvdag besöker Kommunalhuset och träffar lokala
förtroendevalda. På Furudals skola och Stiernhööksgymnasiet planeras för
närvarande inte någon temadag så som föreslås i medborgarförslaget.
Däremot genomförs flera andra aktiviteter på temat demokrati, delaktighet
och inflytande.
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Datum

2018-02-26

En aktuell lägesbild av hur kommunens högstadieskolor och gymnasieskola
arbetar med elevdelaktighet och inflytande återfinns i Rättviks kommuns
rapport Uppföljning av Ungdomspolitisk strategi 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
- Anse medborgarförslaget besvarat.

Lars Kratz
Förvaltningschef

Kristin Solvik
Utredare
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BU § 34

Dnr 2017/725 62

Medborgarförslag gällande dialogcafé i skolan
Ärendebeskrivning
Rättviks kommun har mottagit ett medborgarförslag från Wilma Loman om
att skolan ska arrangera dialogcaféer där kommunpolitiker bjuds in för att
samtala med elever under lektionstid. Besöken skulle vara återkommande
med minst ett besök per läsår från årskurs 8 på högstadiet och upp till 3:e
året på gymnasiet. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att
inkomma med en tjänsteskrivelse i ärendet.
Att unga och politiker träffas mer och har en dialog i skolan skulle få
följande effekter enligt förslagsställaren:
-

Unga får bättre kontakt med politiker.

-

Politiker får bättre kontakt med unga.

-

Ökad respekt och förtroende.

Förslaget skulle även vara en del i att uppfylla följande mål i Rättviks
kommuns ungdomspolitiska strategi:
-

Kommunen ska verka för att politiker deltar vid skolornas
elevdemokratiarbete, för att tillsammans med unga skapa samverkan,
ömsesidig respekt och kunskap.

Enligt skollagen (2 kap. 9-10 §) är det rektor som ansvarar för skolans inre
organisation och leder det pedagogiska arbetet. Det innebär att rektor
ansvarar för skolans arbetssätt och arbetsformer. Rektor har det övergripande
ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella mål som
finns i skolans läroplaner. Varje enskild lärare ansvarar för och planerar sin
egen undervisning och sina arbetssätt utifrån syfte, centralt innehåll och
kunskapskrav i läroplanen.
Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny bestämmelse i skollagen (1
kap 5 a §) som tydliggör vad som gäller när en skola ska bjuda in politiska
partier. Bestämmelsen anger att en skola får begränsa antalet partier som
bjuds in om det görs på objektiv grund. Det är skolans rektor som beslutar
om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Om
politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga partier som är
representerade i antingen riksdagen, vald församling i kommunen eller i
Europaparlamentet. Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett
annat urval, om urvalet sker på en annan objektiv grund.
Att arrangera dialogcaféer där politiker bjuds in att delta är således inte ett
beslut som fattas av skolan huvudman, Kommunstyrelsen, utan av rektor på
respektive skola. Som elev på en skola har du möjlighet att påverka skolans
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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verksamhet, bland annat genom planering av undervisningen tillsammans
med lärare och eller genom skolan elevråd.
Skolverket skriver i sina riktlinjer angående politiska partiers besök i skolans
verksamhet att skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag, men kan fullgöra
sitt uppdrag på olika sätt. ”Att bjuda in politiska partier till skolan är ett av
flera sätt att arbeta med det demokratiska uppdraget. Rektorn måste bedöma
om det är lämpligt och i enlighet med elevernas bästa att skolan bjuder in
politiska partier.”
Det finns i dagsläget inga planer på varken Rättviksskolan, Furudals skola
eller Stiernhööksgymnasiet att arrangera ett dialogcafé i den form som
föreslås i medborgarförslaget. Däremot genomförs andra aktiviteter på temat
demokrati, delaktighet och inflytande. Jenny Sandelin, rektor på Furudals
skola, skriver följande i ett yttrande till förvaltningen:
”Det är en viktigt att arbeta med demokratifrågor på varje skola. På skolorna
pågår det olika projekt som syftar till att öka medvetenhet och kunskap kring
detta. Det som sker på skolorna planeras och genomförs av lärarna och
upplägget kan variera utifrån ålder och elevgrupp. Att ha ett dialogcafé är ett
bra förslag som också kunde göras på de olika ungdomsgårdarna.”
Förvaltningens förslag till beslut
- Anse medborgarförslaget besvarat.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag

___________________

Justerandes sign
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Datum

Dnr

2018-03-02

2017/725 62

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kristin Solvik, 0248-70257
kristin.solvik@rattvik.se

Tjänsteskrivelse angående medborgarförslag om
dialogcafé i skolan
Ärendebeskrivning
Rättviks kommun har mottagit ett medborgarförslag från Wilma Loman om
att skolan ska arrangera dialogcaféer där kommunpolitiker bjuds in för att
samtala med elever under lektionstid. Besöken skulle vara återkommande
med minst ett besök per läsår från årskurs 8 på högstadiet och upp till 3:e
året på gymnasiet. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att
inkomma med en tjänsteskrivelse i ärendet.
Att unga och politiker träffas mer och har en dialog i skolan skulle få
följande effekter enligt förslagsställaren:
-

Unga får bättre kontakt med politiker.

-

Politiker får bättre kontakt med unga.

-

Ökad respekt och förtroende.

Förslaget skulle även vara en del i att uppfylla följande mål i Rättviks
kommuns ungdomspolitiska strategi:
-

Kommunen ska verka för att politiker deltar vid skolornas
elevdemokratiarbete, för att tillsammans med unga skapa samverkan,
ömsesidig respekt och kunskap.

Enligt skollagen (2 kap. 9-10 §) är det rektor som ansvarar för skolans inre
organisation och leder det pedagogiska arbetet. Det innebär att rektor
ansvarar för skolans arbetssätt och arbetsformer. Rektor har det övergripande
ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella mål som
finns i skolans läroplaner. Varje enskild lärare ansvarar för och planerar sin
egen undervisning och sina arbetssätt utifrån syfte, centralt innehåll och
kunskapskrav i läroplanen.
Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny bestämmelse i skollagen (1
kap 5 a §) som tydliggör vad som gäller när en skola ska bjuda in politiska
partier. Bestämmelsen anger att en skola får begränsa antalet partier som
bjuds in om det görs på objektiv grund. Det är skolans rektor som beslutar
om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Om

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

0248-70 150

469-9179
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politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga partier som är
representerade i antingen riksdagen, vald församling i kommunen eller i
Europaparlamentet. Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett
annat urval, om urvalet sker på en annan objektiv grund.
Att arrangera dialogcaféer där politiker bjuds in att delta är således inte ett
beslut som fattas av skolan huvudman, Kommunstyrelsen, utan av rektor på
respektive skola. Som elev på en skola har du möjlighet att påverka skolans
verksamhet, bland annat genom planering av undervisningen tillsammans
med lärare och eller genom skolan elevråd.
Skolverket skriver i sina riktlinjer angående politiska partiers besök i skolans
verksamhet att skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag, men kan fullgöra
sitt uppdrag på olika sätt. ”Att bjuda in politiska partier till skolan är ett av
flera sätt att arbeta med det demokratiska uppdraget. Rektorn måste bedöma
om det är lämpligt och i enlighet med elevernas bästa att skolan bjuder in
politiska partier.”
Det finns i dagsläget inga planer på varken Rättviksskolan, Furudals skola
eller Stiernhööksgymnasiet att arrangera ett dialogcafé i den form som
föreslås i medborgarförslaget. Däremot genomförs andra aktiviteter på temat
demokrati, delaktighet och inflytande. Jenny Sandelin, rektor på Furudals
skola, skriver följande i ett yttrande till förvaltningen:
”Det är en viktigt att arbeta med demokratifrågor på varje skola. På skolorna
pågår det olika projekt som syftar till att öka medvetenhet och kunskap kring
detta. Det som sker på skolorna planeras och genomförs av lärarna och
upplägget kan variera utifrån ålder och elevgrupp. Att ha ett dialogcafé är ett
bra förslag som också kunde göras på de olika ungdomsgårdarna.”

Förvaltningens förslag till beslut
- Anse medborgarförslaget besvarat.

Lars Kratz
Förvaltningschef

Kristin Solvik
Utredare/Kvalificerad handläggare
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AU § 26

Dnr 2017/728 874

Medborgarförslag gällande Ungirattvik.se
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Ungirattvik.se
Motivering
I dagsläget är det svårt att hitta på kommunen hemsida. Vi tycker att det
borde finnas en specialanpassad hemsida för unga i Rättvik. Informationen
ska vara kortfattad och enkel att förstå. Det ska var information kring
verksamheter och insatser inom utbildning, föreningsliv, arbetsmarknad och
sådant som direkt kan kopplas till unga. Sidan ska vara kreativt gjord med
sprakande färgvariation, många bilder samt ha en strukturerad utformning
och tilltalande design.
Vi tror att hemsidan kan öka och underlätta intresse och engagemang.
Hemsidan och också hjälpa föreningar med att få ut information till unga i
kommunen.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
____________________
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
” Nuläge
Idag på rattvik.se finns sidorna ”Ung i Rättvik” med tillhörande undersidor.
Sidorna ansvaras och uppdateras av fritidsenheten och ungdomsstrategen i
kommunen.
Kommunen har ca 10800 invånare. Av dessa invånare är 1439 st mellan 1325 år. (2016-12-31)
Statistik för sidorna Ung i Rättvik
Statistik: mars 2017 – mars 2018
Sidvisningar: 451 st
(sammanlagt antal gånger som sidorna visades. Upprepade visningar av en
enskild sida räknas)
Unika sidvisningar: 381
(Unika sidvisningar är antalet sessioner då den angivna sidan visades minst
en gång.)
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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AU § 26 forts.
Genomsnittlig tid på sidan: 38 sek
(Genomsnittlig tid som besökarna ägnade åt att titta på sidan)
Avvisningsfrekvens: 45%
(Procentandelen sessioner på en sida där det inte skedde någon interaktion
med sidan)
Sidorna ”Ung i Rättvik” har inte ett högt besökarantal, vilket kan bero några
olika orsaker. Det kan vara svårt att hitta i strukturen på kommunens
webbplats. Sidorna är inte uppdaterade på länge och innehåller inte så
mycket, eller inte alls den information som ungdomarna efterfrågar idag.
Det kan bidra till att sidorna upplevs som inaktuella. Det bekräftas även av
att den genomsnittliga tid på sidan är enbart 38 sekunder, vilket är väldigt
lågt.
Ungdomssidorna på rattvik.se är i behov av en uppdatering för att
tillmötesgå ungdomarnas krav idag. Ungdomar idag vill vara delaktiga i
kommunen, vilket är väldigt positivt. Att skapa en attraktiv webb som är lätt
att nå från mobilen, (vilket är det främsta verktyg som ungdomarna använder
idag för att hitta information), är viktigt för att få ungdomarna bli delaktiga i
kommunens verksamhet, få ut snabb information till ungdomarna med mera.
Enligt medborgarförslaget är önskemålet att kommunen sätter upp en ny
webb med adressen ”ungirattvik.se”. Förslaget gör att ungdomarna får en
helt egen webb, utanför kommunens webbplats. Det innebär att vi sätter upp
en ny webbplats och lägger in den i vårt avtal med Sitevision, webbplatsen
får ett av våra ”hus” som ligger i vårt löpande avtal med Sitevision.
Nackdelen med att sätta upp en webbplats utanför rattvik.se är att vi skapar
ytterligare en webbplats som kräver mycket arbete, planering och dagligt
underhåll för att webbplatsen ska upplevas som levande och aktuell. För att
hålla ihop kommunen och den eventuellt nya webbplatsen är det av stor vikt
att den grafiska profilen för Rättviks kommun följs.
Rättviks kommun följer en struktur som är utformat och utprovad av Funka.
Nästan alla kommuner i Sverige följer denna struktur och förvaltningen ser
inte att vi kan frångå den strukturen.
Att sätta upp en ny webbplats idag är förenat med stora kostnader.
Vi har varit i kontakt med vår konsult när det gäller webbutveckling, Consid.
De gav oss siffror på vad utveckling av en ny webbplats skulle kosta och

Justerandes sign
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några andra olika alternativ, se nedan. För att få en korrekt kostnad för att gå
vidare med något av alternativen behöver de mer information om uppdraget
för att kunna ge oss en mer korrekt offert/kostnadsförslag för respektive
alternativ.
Alternativ
Consid (kommunens konsult) tar idag 1000 kr/h.
1. Helt ny webbplats med ny design och egen webbadress i
samarbete med Consid
Design: allt från 20-200h beroende på vad kommunen vill skapa.
Utveckling: från ett par dagar till ett par veckor/månader beroende på vad
kommunen vill göra.
Boka domännamn: 2000 kr
Då en helt ny webbplats är förenat med stora kostnader har vi tittat på och
fått förslag på några andra enklare lösningar:
2. Justera våra befintliga (typ Rättvik Outdoor) i samarbete med
Consid
Design: 16-20h, justering av nuvarande outdoor mallar.
Utveckling: 20h, för att sätta upp allt och se till att allt fungerar
3. Minsta möjliga åtgärd i samarbete med Consid
Byta logotype mot en ungdomslogotype
Design: 4h logotype
Utveckling: 4 h
4. Egna åtgärder utan iblandning av konsult
 Se över de sidor vi har idag
 Se över strukturen, fyll på med sidor som det finns behov av enligt
medborgarförslag.
 Byt ut/lägg till nya bilder.
 Se över text och språk - uppdatera och anpassat till målgruppen.
 Lägg puff/ingång från första sidan för att få en snabbare ingång till
sidan Ung i Rättvik och dess undersidor.
 Skapa ett alias: rattvik.se/ungirattvik (kostnadsfritt)
Kostnad: arbetstid för webbredaktör / ungdomsstrateg

Justerandes sign
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Tidsplanering oavsett alternativ
Konsult Consid: Behöver göra en ordentlig beställning för att kunna få deras
tidpslanering
Informationsavdelningen: Tidigast höst 2018 på grund av hög
arbetsbelastning
Ansvarsfördelning oavsett alternativ
Oavsett val av alternativ så är ansvaret fortfarande fritidsenheten och
ungdomsstrategens. De ansvarar för innehåll och uppdateringar på
webbplatsen/sidorna på rattvik.se. Innehållet kan/bör ske i samråd med
ungdomarna via ungdomspanelen.
Vi ser att innehållet är viktigast på en webbplats. Text och bild ska vara
anpassat för målgruppen, ungdomarna. En snygg och cool webbplats är inget
utan ett innehåll. Därför anser vi att i ett första steg bör se över vårt innehåll
på de sidor vi har idag. Se över strukturen, lägga till/ta bort sidor efter behov.
Och anpassa texten till ungdomarna. Detta kräver mycket tid och arbete och
ansvaret ligger på vår ungdomsstrateg. När vi gjort detta kan vi börja
marknadsföra oss i rätt kanaler för ungdomarna.
Förvaltningen föreslår även att vi gör en utvärdering om ett år och ser på
statistiken igen, för att då kunna se om det fortfarande finns ett behov av att
bygga en helt ny webbplats för Unga i Rättvik.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Välja alternativet 4: Egna åtgärder utan iblandning av konsult.
2. Marknadsför sidorna mer via sociala medier och andra kanaler.
3. Gör en utvärdering efter ett år för att se om det fortfarande finns
behov av att bygga en helt ny webbplats.
4. Medborgarförslaget därmed anses behandlat.
Yttranden
Anki Dåderman (S) och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag
___________________
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Ärendenummer
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2017/728 874

Stab- och serviceförvaltningen
Nina Eriksson, 0248-70125
nina.eriksson@rattvik.se

Medborgarförslag gällande ungairattvik.se
Ärendebeskrivning
Ungdomarna tycker att det i dagsläget är svårt att hitta på kommunens
hemsida. De tycker det borde finnas en specialanpassad hemsida för unga i
Rättvik, med informationen som är kortfattad och enkel att förstå. Det ska
vara information kring verksamheter och instanser inom utbildning,
föreningsliv, arbetsmarknad och sådant som direkt kan kopplas till unga. De
vill att sidan ska vara kreativt gjord med sprakande färgvariation, många
bilder samt ha en strukturerad utformning och tilltalande design.
Webbplatsen ska öka och underlätta intresse och engagemang. Webbplatsen
kan också hjälpa föreningar med att få ut information till unga i kommunen.
Förvaltningens svar
Nuläge
Idag på rattvik.se finns sidorna ”Ung i Rättvik” med tillhörande undersidor.
Sidorna ansvaras och uppdateras av fritidsenheten och ungdomsstrategen i
kommunen.
Kommunen har ca 10800 invånare. Av dessa invånare är 1439 st mellan 1325 år. (2016-12-31)
Statistik för sidorna Ung i Rättvik
Statistik: mars 2017 – mars 2018
Sidvisningar: 451 st
(sammanlagt antal gånger som sidorna visades. Upprepade visningar av en
enskild sida räknas)
Unika sidvisningar: 381
(Unika sidvisningar är antalet sessioner då den angivna sidan visades minst
en gång.)
Genomsnittlig tid på sidan: 38 sek
(Genomsnittlig tid som besökarna ägnade åt att titta på sidan)

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-70 150

469-9179
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Avvisningsfrekvens: 45%
(Procentandelen sessioner på en sida där det inte skedde någon interaktion
med sidan)
Sidorna ”Ung i Rättvik” har inte ett högt besökarantal, vilket kan bero några
olika orsaker. Det kan vara svårt att hitta i strukturen på kommunens
webbplats. Sidorna är inte uppdaterade på länge och innehåller inte så
mycket, eller inte alls den information som ungdomarna efterfrågar idag.
Det kan bidra till att sidorna upplevs som inaktuella. Det bekräftas även av
att den genomsnittliga tid på sidan är enbart 38 sekunder, vilket är väldigt
lågt.
Ungdomssidorna på rattvik.se är i behov av en uppdatering för att
tillmötesgå ungdomarnas krav idag. Ungdomar idag vill vara delaktiga i
kommunen, vilket är väldigt positivt. Att skapa en attraktiv webb som är lätt
att nå från mobilen, (vilket är det främsta verktyg som ungdomarna använder
idag för att hitta information), är viktigt för att få ungdomarna bli delaktiga i
kommunens verksamhet, få ut snabb information till ungdomarna med mera.
Enligt medborgarförslaget är önskemålet att kommunen sätter upp en ny
webb med adressen ”ungirattvik.se”. Förslaget gör att ungdomarna får en
helt egen webb, utanför kommunens webbplats. Det innebär att vi sätter upp
en ny webbplats och lägger in den i vårt avtal med Sitevision, webbplatsen
får ett av våra ”hus” som ligger i vårt löpande avtal med Sitevision.
Nackdelen med att sätta upp en webbplats utanför rattvik.se är att vi skapar
ytterligare en webbplats som kräver mycket arbete, planering och dagligt
underhåll för att webbplatsen ska upplevas som levande och aktuell. För att
hålla ihop kommunen och den eventuellt nya webbplatsen är det av stor vikt
att den grafiska profilen för Rättviks kommun följs.
Rättviks kommun följer en struktur som är utformat och utprovad av Funka.
Nästan alla kommuner i Sverige följer denna struktur och förvaltningen ser
inte att vi kan frångå den strukturen.
Att sätta upp en ny webbplats idag är förenat med stora kostnader.
Vi har varit i kontakt med vår konsult när det gäller webbutveckling, Consid.
De gav oss siffror på vad utveckling av en ny webbplats skulle kosta och
några andra olika alternativ, se nedan. För att få en korrekt kostnad för att gå
vidare med något av alternativen behöver de mer information om uppdraget
för att kunna ge oss en mer korrekt offert/kostnadsförslag för respektive
alternativ.
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Alternativ
Consid (kommunens konsult) tar idag 1000 kr/h.
1. Helt ny webbplats med ny design och egen webbadress i
samarbete med Consid
Design: allt från 20-200h beroende på vad kommunen vill skapa.
Utveckling: från ett par dagar till ett par veckor/månader beroende på vad
kommunen vill göra.
Boka domännamn: 2000 kr
Då en helt ny webbplats är förenat med stora kostnader har vi tittat på och
fått förslag på några andra enklare lösningar:
2. Justera våra befintliga (typ Rättvik Outdoor) i samarbete med
Consid
Design: 16-20h, justering av nuvarande outdoor mallar.
Utveckling: 20h, för att sätta upp allt och se till att allt fungerar
3. Minsta möjliga åtgärd i samarbete med Consid
Byta logotype mot en ungdomslogotype
Design: 4h logotype
Utveckling: 4 h
4. Egna åtgärder utan iblandning av konsult
 Se över de sidor vi har idag
 Se över strukturen, fyll på med sidor som det finns behov av enligt
medborgarförslag.
 Byt ut/lägg till nya bilder.
 Se över text och språk - uppdatera och anpassat till målgruppen.
 Lägg puff/ingång från första sidan för att få en snabbare ingång till
sidan Ung i Rättvik och dess undersidor.
 Skapa ett alias: rattvik.se/ungirattvik (kostnadsfritt)
Kostnad: arbetstid för webbredaktör / ungdomsstrateg
Tidsplanering oavsett alternativ
Konsult Consid: Behöver göra en ordentlig beställning för att kunna få deras
tidpslanering
Informationsavdelningen: Tidigast höst 2018 på grund av hög
arbetsbelastning
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Ansvarsfördelning oavsett alternativ
Oavsett val av alternativ så är ansvaret fortfarande fritidsenheten och
ungdomsstrategens. De ansvarar för innehåll och uppdateringar på
webbplatsen/sidorna på rattvik.se. Innehållet kan/bör ske i samråd med
ungdomarna via ungdomspanelen.
Vi ser att innehållet är viktigast på en webbplats. Text och bild ska vara
anpassat för målgruppen, ungdomarna. En snygg och cool webbplats är inget
utan ett innehåll. Därför anser vi att i ett första steg bör se över vårt innehåll
på de sidor vi har idag. Se över strukturen, lägga till/ta bort sidor efter behov.
Och anpassa texten till ungdomarna. Detta kräver mycket tid och arbete och
ansvaret ligger på vår ungdomsstrateg. När vi gjort detta kan vi börja
marknadsföra oss i rätt kanaler för ungdomarna.
Förvaltningen föreslår även att vi gör en utvärdering om ett år och ser på
statistiken igen, för att då kunna se om det fortfarande finns ett behov av att
bygga en helt ny webbplats för Unga i Rättvik.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Välja alternativet 4: Egna åtgärder utan iblandning av konsult
2. Marknadsför sidorna mer via sociala medier och andra kanaler
3. Gör en utvärdering efter ett år för att se om det fortfarande finns
behov av att bygga en helt ny webbplats
4. Medborgarförslaget därmed anses behandlat.

Ulf Israelsson
Kanslichef

Nina Eriksson
Webbredaktör

Beslut sänds till:
[Skriv text här]
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Medborgarförslag gällande vlogg på snapchat
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Vlogga på Snapchat
Motivering
För att kunna påverka är det bra att veta hur kommunens verksamhet ser ut.
Många unga använder idag kommunikationskanalen Snapchat. Vi vill veta
mer om kommunens verksamhet och detta tror vi görs bäst genom att
videoblogga (vlogga) via Snapchat. Vi vill att politiker och tjänstepersoner
visar vad de gör i sin vardag. Snapchatkontot ska vara mellan olika politiker
och tjänstepersoner i kommunen för att skapa en bredare och nyanserad bild
av arbetet som sker i kommuen. Möjlighet att skicka frågor till politiker via
appen skulle också kunna användas.
Vi tycker att det skulle bli roligare och lättare att förstå vad kommunen gör
och att det väcker intresse för kommunens arbete hos unga. Det bidrar till ett
stärkt förtroende för kommunens verksamhet. Det blir också lättare för
politiker att få snabba åsikter från unga.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
_________________
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
” Ungdomarna i kommunens projektet Dialogpiloterna föreslår att Rättviks
kommun ska använda kommunikationskanalen Snapchat. Målet är att väcka
intresse för kommunens arbete hos målgruppen ungdomar. De unga får då en
bättre inblick i kommunens verksamheter och en bättre möjlighet att
engagera sig och påverka. Att nå ut till ungdomar fungerar bäst genom att
videoblogga (vlogga) via Snapchat anser Dialogpiloterna.
Förvaltningens svar
Att engagera och nå Rättviks ungdomar med kunskap om kommunens
verksamhet är en viktigt fråga av många anledningar. Det finns flera mål
som betonar det i kommunen dokument ”Mål och budget 2018-2020”.
Rättviks kommuns ungdomsstrateg arbetar mycket med ungdomars
inflytande och har även en bra kunskap om målgruppens sätt att
kommunicera.
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Ungdomsstrategen tycker att det finns flera fördelar att prova Snapchat som
en kommunikationskanal till denna målgrupp. Bland ungdomar från årskurs
7 upp till 25 år används Snapchat av väldigt många. Att nå unga på den
”arena” där de befinner sig har visat sig fungera bra för till exempel
Simrishamns kommun.
Det finns också kommuner som inte lyckats så bra med Snapchat. Om
kommunens användande av Snapchat ska bli framgångsrikt beror på flera
olika omständigheter. Det är viktigt att innehållet anpassas i dialog och
samarbete med ungdomarna. Ungdomsstrategen som arbetar dagligen med
Rättviks unga har goda möjligheter att lyckats med det.
Den som ansvarar för en kommunikationskanal i kommunal regi ska vara
medveten om de lagar som gäller för personuppgifter. Innehållet på Snapchat
i form av bilder, texter och filmer kan enkelt anpassas och kontrolleras av
den ansvarige.
En fördel med att kommunicera via sociala medier som Snapchat är att det
inte kostar något att komma igång. Det krävs ingen licensavgift eller
prenumerationsavgift. Det krävs dock en hel del fortlöpande arbete att skapa
ett bra innehåll som är attraktivt och som lockar följare.
Det finns riktlinjer för att klargöra hur Rättviks kommun ska använda sociala
medier. Dessa riktlinjer ska följas vid användning av Snapchat kopplat till
kommunens namn och verksamhet. Riktlinjerna finns i dokumentarkivet på
Rättviks kommuns webbplats rattvik.se.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Snapchat testas som ett försök under ett halvår och en utvärdering
görs därefter.
2. Rättviks kommuns ungdomsstrateg ansvarar för Snapchatkontot och
det innehåll som läggs ut där.
3. Snapchatkontots syfte bestäms av ungdomsstrategen, informatören
och informationschefen i samråd. I medborgarförslaget nämns att
Snapchatkontot ska vandra mellan olika politiker och tjänstepersoner.
Förvaltningens förslag är att inte låsa innehållet så detaljerat som till
ett ”stafettkonto”. Innehållet bör kunna utformas mer fritt efter de
erfarenheter som finns och framkommer under testperioden.

Justerandes sign
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4. Det är önskvärt är att ungdomarna själva kan vara med och påverka
vad som läggs upp på Snapchatkontot. Den som ansvarar juridiskt för
kontots innehåll har dock bestämmanderätten.
5. Medborgarförslaget anses därmed bifallet.
Yttranden
Anki Dåderman (S), Jan Dahlquist (S) och Joanna Stridh (C) yttrade sig i
ärendet.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag
___________________

Justerandes sign
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Ärendenummer
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Stab- och serviceförvaltningen
Martin Litens, 0248-701 24
martin.litens@rattvik.se

Medborgarförslag gällande vlogg på Snapchat
Ärendebeskrivning
Ungdomarna i kommunens projektet Dialogpiloterna föreslår att Rättviks
kommun ska använda kommunikationskanalen Snapchat. Målet är att väcka
intresse för kommunens arbete hos målgruppen ungdomar. De unga får då en
bättre inblick i kommunens verksamheter och en bättre möjlighet att
engagera sig och påverka. Att nå ut till ungdomar fungerar bäst genom att
videoblogga (vlogga) via Snapchat anser Dialogpiloterna.
Förvaltningens svar
Att engagera och nå Rättviks ungdomar med kunskap om kommunens
verksamhet är en viktigt fråga av många anledningar. Det finns flera mål
som betonar det i kommunen dokument ”Mål och budget 2018-2020”.
Rättviks kommuns ungdomsstrateg arbetar mycket med ungdomars
inflytande och hon har även en bra kunskap om målgruppens sätt att
kommunicera.
Ungdomsstrategen tycker att det finns flera fördelar att prova Snapchat som
en kommunikationskanal till denna målgrupp. Bland ungdomar från årskurs
7 upp till 25 år används Snapchat av väldigt många. Att nå unga på den
”arena” där de befinner sig har visat sig fungera bra för till exempel
Simrishamns kommun.
Det finns också kommuner som inte lyckats så bra med Snapchat. Om
kommunens användande av Snapchat ska bli framgångsrikt beror på flera
olika omständigheter. Det är viktigt att innehållet anpassas i dialog och
samarbete med ungdomarna. Ungdomsstrategen som arbetar dagligen med
Rättviks unga har goda möjligheter att lyckats med det.
Den som ansvarar för en kommunikationskanal i kommunal regi ska vara
medveten om de lagar som gäller för personuppgifter. Innehållet på Snapchat
i form av bilder, texter och filmer kan enkelt anpassas och kontrolleras av
den ansvarige.
En fördel med att kommunicera via sociala medier som Snapchat är att det
inte kostar något att komma igång. Det krävs ingen licensavgift eller
Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-70 150

469-9179

34

Organisationsnr

212000-2171

Rättviks kommun

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-03-13

2017/729 874

2(2)

prenumerationsavgift. Det krävs dock en hel del fortlöpande arbete att skapa
ett bra innehåll som är attraktivt och som lockar följare.
Det finns riktlinjer för att klargöra hur Rättviks kommun ska använda sociala
medier. Dessa riktlinjer ska följas vid användning av Snapchat kopplat till
kommunens namn och verksamhet. Riktlinjerna finns i dokumentarkivet på
Rättviks kommuns webbplats rattvik.se.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Snapchat testas som ett försök under ett halvår och en utvärdering
görs därefter.
2. Rättviks kommuns ungdomsstrateg ansvarar för Snapchatkontot och
det innehåll som läggs ut där.
3. Snapchatkontots syfte bestäms av ungdomsstrategen, informatören
och informationschefen i samråd. I medborgarförslaget nämns att
Snapchatkontot ska vandra mellan olika politiker och tjänstepersoner.
Förvaltningens förslag är att inte låsa innehållet så detaljerat som till
ett ”stafettkonto”. Innehållet bör kunna utformas mer fritt efter de
erfarenheter som finns och framkommer under testperioden.
4. Det är önskvärt är att ungdomarna själva kan vara med och påverka
vad som läggs upp på Snapchatkontot. Den som ansvarar juridiskt för
kontots innehåll har dock bestämmanderätten.
5. Medborgarförslaget anses därmed bifallet.

Ulf Israelsson
Kommunchef

Martin Litens
Informatör
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Medborgarförslag gällande aktiviteter med politiker
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Aktiviteter med politiker
Motivering
Vi tycker att unga och politiker bör träffas på ett mer avslappnat sätt. Vårt
förslag är genom arrangerade fritidsaktiviteter för unga och politiker.
Politiker och tjänstepersoner på kommunen deltar i aktiviteter tillsammans
med unga som exempelvis samarbetsövningar, idrott och spel som kubb.
-

Genom att kombinera dialogen med nöje kan fler bli intresserade

-

Öka förtroendet för politiker och humanisera dem

-

Ge politiker möjlighet att ställa frågor till unga för att få
ungdomsperspektiv i frågor

I den kommunpolitiska strategin står: Kommunen ska utveckla verktyg för
att skapa enkla vägar till inflytande och engagemang.
Vi tycker att idén skulle bidra till att uppnå målet i den ungdomspolitiska
strategin.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
___________________
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
”Samhällsutvecklingsförvaltningen håller med om att mötet mellan unga och
politiker ska kännas avslappnat. Idén är nytänkande och går att genomföra
med enklare aktiviteter som beskrivs i förslaget. Vi tror också att idén kan
bidra till att fler unga får kontakt med beslutsfattare i kommunen och att
möjligheten till samhällsengagemang ökar.
Eftersom metoden är ny föreslår vi att vi provar att genomföra aktiviteterna
under en period av två år för att kunna utvärdera och se hur det går. För att
nå så många unga som möjligt tror vi att aktiviteterna på bästa sätt planeras
tillsammans med unga.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

37

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott

AU § 28 forts.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Bifalla förslaget.
2. Uppdra till Ungdoms- och fritidsenheten att planera och genomföra
aktiviteter för unga och politiker, tillsammans med unga.
Yttranden
Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag
___________________

Justerandes sign
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Samhällsutvecklingsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Stina Evbjer, Tfn
stina.evbjer@rattvik.se

Tjänsteskrivelse Aktiviteter med politiker
Ärendebeskrivning
Samhällsutvecklingsförvaltningen håller med om att mötet mellan unga och
politiker ska kännas avslappnat. Idén är nytänkande och går att genomföra
med enklare aktiviteter som beskrivs i förslaget. Vi tror också att idén kan
bidra till att fler unga får kontakt med beslutsfattare i kommunen och att
möjligheten till samhällsengagemang ökar.
Eftersom metoden är ny föreslår vi att vi provar att genomföra aktiviteterna
under en period av två år för att kunna utvärdera och se hur det går. För att
nå så många unga som möjligt tror vi att aktiviteterna på bästa sätt planeras
tillsammans med unga.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Bifalla förslaget.
2. Uppdra till Ungdoms- och fritidsenheten att planera och genomföra
aktiviteter för unga och politiker, tillsammans med unga.

Jonny Gahnshag
Förvaltningschef

Stina Evbjer
Ungdomsstrateg

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

0248-70 150

469-9179
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Medborgarförslag gällande Rättviksspel
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-09-11 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Rättviksspelet
Motivering
Det framgår i ungdomsenkäten (LUPP) att många unga i Rättvik inte vet hur
de kan påverka i frågor som rör kommunen. Vi tycker att kommunen borde
skapa ”Rättviksspelet” som är ett bra förslag på vad kommunen kan göra för
att sprida kunskap om hur man kan påverka.
Idén är ett frågespel, liknande riksdagens spel rixdax, med frågor vilka
utbildar unga om Rättviks kommun och möjligheterna kopplade därtill på ett
roligt sätt.
Rättviksspelet:
-

Ökar kunskap om lokal politik och påverkan

-

Väcker intresse hos unga

-

Rättviksspelet skulle ge unga kunskap på lokal nivå.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
________________
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
”Under våren anordnar Rättviksskolan tillsammans med Ungdoms- och
fritidsenheten kommunbesök för alla elever i årskurs 8. Eleverna kommer att
få testa på kommunpolitik samt lära sig mer om hur kommunen fungerar och
hur man kan gå till väga för att påverka. Om konceptet fungerar bra är detta
något som kan genomföras årligen för årskurs 8. På detta sätt tror vi att
kunskapen om kommunpolitik och påverkan kommer att öka bland unga.
Syftet med kommunbesöken är detsamma som Rättviksspelet, metoderna är
olika men målet är samma. Vi tycker att idén med Rättvikspelet skulle vara
ett roligt moment i undervisningen av samhällskunskapen i skolan, men att
ett kommunbesök skulle ge mer av en helhetsupplevelse och ge en bredare
kunskap om kommunpåverkan.
Att ta fram ett digitalt spel är en lång process som bland annat kräver att vi
söker externa medel, hittar samverkan för kunskap om spelutveckling och
projektledning i processen att ta fram spelet. Ungdoms- och fritidsenheten
_____________________________________________________________________________________
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har inte resurser för att driva förslaget på egen hand, men hjälper gärna
initiativtagarna att söka medel och hitta samverkan för att ta idén vidare.”
Förvaltningens förslag till beslut
- Avslå förslaget.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag
___________________
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Samhällsutvecklingsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Stina Evbjer, Tfn
stina.evbjer@rattvik.se

Tjänsteskrivelse Rättviksspelet
Ärendebeskrivning
Under våren anordnar Rättviksskolan tillsammans med Ungdoms- och
fritidsenheten kommunbesök för alla elever i årskurs 8. Eleverna kommer att
få testa på kommunpolitik samt lära sig mer om hur kommunen fungerar och
hur man kan gå till väga för att påverka. Om konceptet fungerar bra är detta
något som kan genomföras årligen för årskurs 8. På detta sätt tror vi att
kunskapen om kommunpolitik och påverkan kommer att öka bland unga.
Syftet med kommunbesöken är detsamma som Rättviksspelet, metoderna är
olika men målet är samma. Vi tycker att idén med Rättvikspelet skulle vara
ett roligt moment i undervisningen av samhällskunskapen i skolan, men att
ett kommunbesök skulle ge mer av en helhetsupplevelse och ge en bredare
kunskap om kommunpåverkan.
Att ta fram ett digitalt spel är en lång process som bland annat kräver att vi
söker externa medel, hittar samverkan för kunskap om spelutveckling och
projektledning i processen att ta fram spelet. Ungdoms- och fritidsenheten
har inte resurser för att driva förslaget på egen hand, men hjälper gärna
initiativtagarna att söka medel och hitta samverkan för att ta idén vidare.

Förvaltningens förslag till beslut
- Avslå förslaget.

Jonny Gahnshag
Förvaltningschef

Stina Evbjer
Ungdomsstrateg

Webbplats

E-post

Rättviks kommun
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795 30 Rättvik
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0248-70 150

469-9179
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Redovisning nr 1 2018 av ej färdigbehandlade medborgarförslag
Mottagandedag
Diarienummer Ämne/Ärende
KF-sammanträde

Medborgarförslaget befinner sig hos

1. 2011-02-03

Medborgarförslag om lika rätt att välja skola för föräldrar i Rättviks kommun

Kommunstyrelsens ordförande

Medborgarförslag om att alla i Rättvik behöver parkering

Återremitterat i KS 161206
Samhällsutvecklingsförvaltningen

2. 2012-08-23

2011/36
2012/449

Medborgarförslag om cykelväg mellan Ickholmen och Vikarbyn
3. 2013-02-07

2013/56

Samhällsutvecklingsförvaltningen

4. 2017-09-14

2017/566

Medborgarförslag om att ta hand om nyinflyttade vanliga svenskar

KS 180424

5. 2017-09-14

2017/644

Medborgarförslag gällande solcellspaneler på kommunala nybyggen och
ombyggnationer

RFAB

6. 2017-11-16

2017/724

Medborgarförslag gällande Rättviksspel

KS 180424

7. 2017-11-16

2017/723

Medborgarförslag om att ha en ungdomspanel

Kommunstyrelsens ordförande

8. 2017-11-16

2017/725

Medborgarförslag gällande dialogcafé i skolan

KS 180424

9. 2017-11-16

2017/726

Medborgarförslag gällande aktiviteter med politiker

KS 180424

10. 2017-11-16

2017/728

Medborgarförslag gällande ungirattvik.se

KS 180424

11. 2017-11-16

2017/729

Medborgarförslag gällande vlogg på snapchat

KS 180424
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12. 2017-11-16

2017/730

Medborgarförslag gällande temadag i grundskola och gymnasiet

KS 180424

13. 2017-11-16

2017/731

Medborgarförslag gällande ungdomsmiljonen

Kommunstyrelsens ordförande

14. 2017-12-14

2017/899

Medborgarförslag angående offentliga toaletter vid fontäntorget

Samhällsutvecklingsförvaltningen

15.2018-02-22

2018/28

Medborgarförslag gällande beachhandbollsplan vid Siljan

Samhällsutvecklingsförvaltningen

16. 2018-02-22

2018/127

Medborgarförslag gällande planskild korsning över riksväg 70

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Medborgarförslag redovisning
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Redovisning nr 1 2018 av ej färdigbehandlade motioner
Mottagandedag
KF-sammanträde

Diarienr

Motionär(er)

1. 2012-08-23

2012/450 009 Stig Fredriksson, miljöpartiet

2. 2015-06-11

2015/233 75

Socialdemokraterna

3. 2016-10-28
4. 2017-09-15

2016/596
2017/516

Moderaterna
Vänsterpartiet, Ylva Alm

5.2017-09-15

2017/705

6. 2017-09-15

2017/709

7. 2017-12-14

2017/934

8. 2017-12-14

2017/935

9. 2017-12-14

2017/955

10. 2018-02-22
11. 2018-02-22

2017/959
2018/70

12. 2018-02-22

2018/112

Ämne/Ärende

Motionen befinner sig hos

Motion om undantag från parkeringsSamhällsutvecklingsförvaltning
bestämmelser på Filarvägen och Golfvägen
Motion om införande av intraprenad inom vård- KS 180522
och omsorgen i Rättvik

Motion om att utse Årets Entreprenör
Motion om att göra Rättviks kommun till en
buss-zon
Miljöpartiet det Gröna, Carola Motion om att utveckla arbetet med
von Walter
förändringsprojekt i Rättviks kommun
Miljöpartiet det Gröna
Motion om tid för lämnande av svar på
Interpellation
Vänsterpartiet, Ylva Alm
Motion angående belysning vid
återvinningsstationerna i Rättviks kommun
Vänsterpartiet, Ylva Alm
Motion angående att regnbågsflaggan är en
symbol för stolthet för alla
Socialdemokraterna, Mari
Motion om att Ore församling ska föras till
Bergfeldt
stödområde A
Vänsterpartiet, Ylva Alm
Motion om att införa 6-timmars arbetsdag
Moderaterna, Fredrik Ollén
Motion angående möjligheten för Rättviks
kommun att starta en kockutbildning
Vänsterpartiet, Ylva Alm
Motion gällande HBTQ-certifiering
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Beredningen
KF 180419
Stab- och serviceförvaltningen
Stab- och serviceförvaltningen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Beredningen
Kommunstyrelsens ordförande
Stab- och serviceförvaltningen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Stab- och serviceförvaltningen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-27
Finansutskottet

FU § 9

Dnr 2018/257 04

Internränta 2019
Ärendebeskrivning
Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett
över en investerings hela livslängd. Internräntan kommer under 2018 att vara
1,75 procent, i enlighet med SKL:s förslag och tidigare beslut i kommunen.
Sveriges Kommuner och Landsting ger förslag på internränta för beräkning
och fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar. Förslaget tas
fram i samband med att förutsättningarna för kommande års budgetarbete
behöver fastställas.
SKL tar fram den föreslagna internräntan genom en metod som bygger på
sektorns egna upplåningskostnader. Huvudkällan till sektorns egna
upplåningskostnader är information från Kommuninvests skulddatabas, KI
Finans. Det är alltså inte möjligt för Rättviks kommun att själva göra en mer
korrekt beräkning.
En stor del av landets kommuner använder de av SKL föreslagna
räntenivåerna i sitt budgetarbete. Genom att använda samma internränta som
många andra kommuner ökar jämförbarheten på den statistik som
kommunen använder vid jämförelser med andra kommuner. Kommunen
beslutade 2016 att övergå till det den av SKL föreslagna internräntan från
och med 2018.
SKL har ny föreslagit att internräntan för år 2019 ska vara 1,5 procent.
Förvaltningens förslag till beslut
- Föreslår att internräntan i kommunen under 2019 ska följa SKL:s
föreslagna nivå, alltså 1,5 procent.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2018-02-19

2018/257

Förslag internränta 2019
Ärendebeskrivning
Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett
över en investerings hela livslängd. Internräntan kommer under 2018 att vara
1,75 procent, i enlighet med SKL:s förslag och tidigare beslut i kommunen.
Sveriges Kommuner och Landsting ger förslag på internränta för beräkning
och fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar. Förslaget tas
fram i samband med att förutsättningarna för kommande års budgetarbete
behöver fastställas.
SKL tar fram den föreslagna internräntan genom en metod som bygger på
sektorns egna upplåningskostnader. Huvudkällan till sektorns egna
upplåningskostnader är information från Kommuninvests skulddatabas, KI
Finans. Det är alltså inte möjligt för Rättviks kommun att själva göra en mer
korrekt beräkning.
En stor del av landets kommuner använder de av SKL föreslagna
räntenivåerna i sitt budgetarbete. Genom att använda samma internränta som
många andra kommuner ökar jämförbarheten på den statistik som
kommunen använder vid jämförelser med andra kommuner. Kommunen
beslutade 2016 att övergå till det den av SKL föreslagna internräntan från
och med 2018.
SKL har ny föreslagit att internräntan för år 2019 ska vara 1,5 procent.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslår att internräntan i kommunen under 2019 ska följa SKL:s föreslagna
nivå, alltså 1,5 procent.

Ann Lissåker
Ekonomichef

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

rattvik@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-70 150

469-9179
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-04-12

Klicka här för att ange
text.

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

Ortsammanbindande fibernät ERUF 3- Sunnanhed Sörboda
Ärendebeskrivning
Inom ramen för Bredbandsforum Dalarna har kommunerna i Dalarna arbetat
fram en modell för hur man med hjälp av förekommande stödmöjligheter ska
arbeta för att uppnå fibermålen. Denna benämns i sammanhanget
”Dalamodellen” och bygger på två grundpelare:
1. Samordnad utbyggnadsplanering. Det gemensamma kansliet tillsammans
med kommunerna kartlägger vilka byar som behöver fibreras och hur detta
kan ske. Här framgår också var marknaden fungerar så till vida att det redan
finns – eller förväntas byggas – fiber.
2. Sammanhängande upplägg för finansiering av både fiber fram till byar
såväl som fiber i byarna. I praktiken handlar det om att ERUF-medlen
används för att medfinansiera fiber fram till byar som saknar detta medan
Landsbygdsprogrammet används för att medfinansiera själva byanäten fram
till fastigheterna.
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) innehåller en möjlighet att
söka medel för fiberutbyggnad fram till byar i Dalarna som idag saknar detta
och där det finns minst ett företag. Utgångspunkten är att det finns 100 Mkr
avsett för ändamålet.
ERUF-medlen kan endast medfinansieras med offentliga medel. I praktiken
betyder detta att endast kommunerna i Dalarna i är aktuella för att delta i
projektet.
Samverkansavtal
Förslaget utifrån Dalamodellen är att vi lämnar in en gemensam ansökan för
Dalarnas 15 kommuner och kansliet Digitala Dalarna. I samråd med
Tillväxtverket har vi kommit till slutsatsen att det rent tekniskt inte kan bli
frågan om ett ramprogram utan istället ett så kallat samverkansavtal. Den
största skillnaden är att samtliga deltagare redan från början står bakom en
ansökan som lämnas in i form av ett samverkansavtal.

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

0248-70 150

469-9179
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2018-04-12

Detta till skillnad från ramprogrammet där en organisation söker
samtliga medel och där övriga sedan söker sina respektive delar från
ramprogramsägaren. Syftet med samverkansavtalet (projektet) är att
åstadkomma en fiberanknytning till företag i samtliga orter i Dalarna samt
utöver detta bidra till den nödvändiga fibreringen av länet som krävs för att
vi ska uppnå målsättningen att 90 % av våra hushåll och företag ska kunna
ansluta sig till ett fibernät år 2020.
Förutsättningar
Fördelningen bygger sammanfattningsvis på följande grunder:
Det måste finnas minst ett företag i byn för att kvalificeras. Enbart orter som
idag helt saknar fiber finns med i underlaget. Detta gäller t ex all känd form
av existerande fiber från stadsnät, Skanova eller annan nätägare.
Finansiering
Finansieringen fördelas så att medel från Tillväxtverket utgör 50% och
medfinansieringen utgör 50%. Beräknad totalkostnad för ERUF 3
(Sunnanhed –Sörboda) är 870 000 kr,där 50 % är medfinansiering från
Rättviks kommun.
Nu ingående avsnitt
Den nu aktuella sträckan omfattas av projekt ERUF 3.
Följande orter innefattas i ERUF 3:
Sunnanhed till Sörboda via Norrboda.
För finansieringen av projektet kommer Rättviks kommun Kommunhus AB
att tillskjuta ett aktieägartillskott till Dala Energi AB. Förutsättningen för
aktieägartillskottet är att Rättviks kommun till Rättviks kommun
Kommunhus AB ger ett lån om 435.000 kr. Lånet är amorteringsfritt och
lånet löper med en fast ränta på 0,5 %. Räntan omprövas årligen i samband
med kommunens behandling av budgeten för nästkommande år
Förvaltningens förslag till beslut
Rättviks kommun ger ett lån om 435.000 kr till Rättviks kommun
Kommunhus AB för ett aktieägartillskott till Dala Energi för byggande av
ERUF-sträckan Sunnanhed till Sörboda via Norrboda
Lånet är amorteringsfritt och lånet löper med en fast ränta på 0,5 %

Namn på förvaltnings-/enhetschef
Titel

Ulf Israelsson
Kommunchef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2018-03-26

2018/269

Stab- och serviceförvaltningen
Ann Lissåker, 0248-70116
ann.lissaker@rattvik.se

Översyn – aktiekapital i bolagskoncernen RKAB,
Rättviks Kommunhus AB
Ärendebeskrivning
I samband med fissionen av Rättviks Teknik AB kommer det gamla bolaget
att delas upp på två nya bolag, Rättviks Vatten och Avfall AB och Rättviks
Energi AB. De nya bolagen har från start fått ett aktiekapital på 50 tkr
vardera.
De medel som idag redovisas som bundet eget kapital i Rättviks Teknik AB,
aktiekapitalet, 11 289 tkr och reservfonden, 153 tkr kommer att fördelas på
de båda nya bolagen och i bolagen redovisas som fritt eget kapital. Det här
gör att det är tillfälle att se över hur stort aktiekapital som alla bolag inom
bolagskoncernen bör ha.
Aktiekapital och reservfond tillhör ägaren och inte VA-kollektivet eller
renhållningskollektivet, varför alla de medel som förs över från bundet eget
kapital till fritt eget kapital bör hanteras och inte ligga kvar bland fritt eget
kapital. De medel som redovisas bland fritt eget kapital hos Rättviks Vatten
och Avfall AB efter de föreslagna omföringarna tillhör VA-kollektivet och
renhållningskollektivet.
I Rättviks Teknik AB har de olika enheterna VA, renhållning, vindkraftverk
och fjärrvärme hela tiden särredovisats. Den föreslagna uppdelningen i
fissionen grundar sig på de olika enheternas särredovisningar.
Rättviks Vatten och Avfall AB

Rättviks Vatten och Avfall AB utgörs av den delen av Rättviks Teknik AB
som ombesörjer VA och renhållning och är genom detta ett väl etablerat
bolag med rätt att ta ut taxor och avgifter av VA- och renhållningskollektiven.
I förslaget till preliminär fördelning av eget kapital i fissionen tillförs fritt
egna kapitalet i Rättviks Vatten och Avfall AB 10 000 tkr från det som i
Rättviks Teknik AB var aktiekapital. Till Rättviks Vatten och Avlopp AB
förs vid fissionen även betydande obeskattade reserver på ca 33 536 tkr.
Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax
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Verksamheten i bolaget kan jämföras med den i Leksands Vatten AB, vilka
idag har ett aktiekapital på 4 000 tkr.
Mot bakgrund av beskrivningen av bolaget ovan torde det nya bolaget
Rättviks Vatten och Avfall AB inte behöva ett aktiekapital som överstiger
4 000 tkr. Aktiekapitalet i bolaget bör därför, via fondemission, tillföras
3 950 tkr, så att aktiekapitalet efter fondemissionen uppgår till 4 000 tkr.
För att möjliggöra fondemissionen behöver beloppet för aktiekapital i
bolagsordningen i Rättviks Vatten och Avlopp AB ändras från nuvarande
50-200 tkr till 2 000 tkr – 8 000 tkr
Resterande medel på 6 050 tkr som tillhör ägaren, Rättviks Kommunhus AB,
överförs till Rättviks Kommunhus AB genom utdelning. För att klara av att
lämna utdelningen kommer bolaget, Rättviks Vatten och Avfall AB,
eventuellt att behöva ta upp ett nytt lån. I samband med detta kan en
justering av borgensramen för bolaget behöva göras.
Rättviks Energi AB

Rättviks Energi AB är ett bolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet och
vindkraftsproduktion. Bolaget är beroende av priset på el.
I förslaget till preliminär fördelning av eget kapital i fissionen tillförs fritt
egna kapitalet i Rättviks Energi AB 1 289 tkr från det som i Rättviks Teknik
AB var aktiekapital och 153 tkr från det som i Rättviks Teknik AB var
reservfond, totalt alltså 1 442 tkr. Till bolaget förs vid fissionen även
obeskattade reserver på ca 9 458 tkr.
Mot bakgrund av beskrivningen av bolaget ovan torde det nya bolaget
Rättviks Energi AB som lägst behöva ha det bundna kapital som kunde
härledas till verksamheten innan fissionen, 1 442 tkr. Detta kan säkerställas
genom ett aktiekapital på totalt 1 500 tkr. Aktiekapitalet i bolaget bör därför,
via fondemission, tillföras 1 450 tkr så att aktiekapitalet efter
fondemissionen uppgår till 1 500 tkr.
För att möjliggöra fondemissionen behöver beloppet för aktiekapital i
bolagsordningen i Rättviks Energi AB ändras från nuvarande 50-200 tkr till
1 000 tkr – 4 000 tkr
Förslaget innebär att 58 300 kr överförs från det som före fissionen var fritt
eget kapital till att nu bli bundet eget kapital.
Rättviks Skoljordbruk AB

Rättviks Skoljordbruk AB är ett bolag med en omsättning på ca 10 300 tkr.
Kommunen är en stor kund hos bolaget genom köp av elevplatser i
verksamheten. Bolagets resultat varierar bland annat på grund av antal
elevplats som kommunen köper in.
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Bolaget har ett aktiekapital på 100 tkr obeskattade reserver på 2 410 tkr. Ett
ökat aktiekapital skulle minska risken för att bolaget skulle kunna bli
likvidationspliktigt vid ett eventuellt underskott.
Mot bakgrund av beskrivningen av bolaget ovan torde Rättviks Skoljordbruk
AB behöva utöka sitt aktiekapital till totalt 1 000 tkr. Aktiekapitalet i bolaget
bör därför, via nyemission från Rättviks Kommunhus AB, tillföras 900 tkr så
att aktiekapitalet efter nyemissionen uppgår till 1 000 tkr.
För att möjliggöra fondemissionen behöver beloppet för aktiekapital i
bolagsordningen i Rättviks Skoljordbruk AB ändras från nuvarande 50-200
tkr till 500 tkr – 2 000 tkr
Rättviks Kommunhus AB

Genom transaktionerna ovan kommer Rättviks Kommunhus AB att erhålla
6 050 tkr i utdelning från Rättviks Energi AB och att tillskjuta 900 tkr i
nyemission till Rättviks Skoljordbruk AB. Detta innebär då att Rättviks
Kommunhus AB har tillförts en extra likviditet på netto 5 150 tkr, vilken bör
användas för att lösa delar av bolagets lån, vilka per den 31 december 2017
uppgår till 82 000 tkr.
Genom att Rättviks Vatten och Avlopp tar upp lån på 6 050 tkr och genom
att Rättviks Kommunhus AB endast amorterar 5 150 tkr innebär
transaktionerna en ökad upplåning i koncernen med 900 tkr, vilket motsvarar
de medel som tillförs Rättviks Skoljordbruk AB.
Efter genomförda justeringar av aktiekapitalet i koncernens bolag så behöver
Rättviks Kommunhus AB justera det bokförda värdet på sina aktier i
koncernföretagen enligt tabellen nedan med totalt 4 889 tkr.
Justeringen sker genom nedskrivning av aktierna i Rättviks Vatten och
Avlopp AB/Rättviks Energi AB med 5 789 tkr. Kostnaderna för
nedskrivningen möts av utdelningen från Rättviks Vatten och Avlopp AB på
6 050 tkr.
Genom nyemissionen av aktierna i Rättviks Skoljordbruk AB ökar värdet på
aktierna i dotterbolaget med 900 tkr.
Aktier i koncernföretag

Före just.

Efter just.

11 289

-

Rättviks Vatten och Avlopp AB

-

4 000

Rättviks Energi AB

-

1 500

9 000

9 000

100

1000

20 389

15 500

Rättviks Teknik AB

Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Skoljordbruk AB
Summa
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Bolagsordningen för Rättviks Vatten och Avlopp AB ska ändras så
att aktiekapitalet i bolaget kan uppgå till 4 000 tkr.
2. Aktiekapitalet i Rättviks Vatten och Avlopp AB, 50 tkr, ska tillföras
3 950 tkr genom fondemission så att det totala aktiekapitalet i bolaget
kommer att uppgå till 4 000 tkr.
3. Rättviks Vatten och Avlopp AB ska lämna 6 050 tkr i utdelning till
Rättviks Kommunhus AB.
4. Bolagsordningen för Rättviks Energi AB ska ändras så att
aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till 1 500 tkr.
5. Aktiekapitalet i Rättviks Energi AB, 50 tkr, ska tillföras 1 450 tkr
genom fondemission så att det totala aktiekapitalet i bolaget kommer
att uppgå till 1 500 tkr.
6. Bolagsordningen för Rättviks Skoljordbruk AB ska ändras så att
aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till 1 000 tkr.
7. Aktiekapitalet i Rättviks Skoljordbruk AB, 100 tkr, ska tillföras
900 tkr genom nyemission till ägaren Rättviks Kommunhus AB, så
att det totala aktiekapitalet i bolaget kommer att uppgå till 1 000 tkr.
8. Rättviks Kommunhus AB ska med erhållet likviditetsöverskott lösa
lån i bolaget med 5 150 tkr.
9. Rättviks Kommunhus AB ska skriva ner värdet på aktierna i Rättviks
Vatten och Avlopp AB och Rättviks Energi AB med totalt 5 789 tkr.

Ulf Israelsson
Kommunchef

Ann Lissåker
Ekonomichef

Beslut sänds till:
[Skriv text här]
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Bolagsordning
Org nr 559133-9048
Antagen 2018-xx-xx
§1

Firma

Bolagets firma är Rättvik Vatten och Avfall AB.
§2

Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Rättviks kommun.
§3

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Rättviks kommun:
-

Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde bereda vattenförsörjning och
avlopp till bostadsbebyggelse eller annan bebyggelse.
Omhändertaga, behandla samt förvara avfall
Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och utrustning

Bolaget ska verka för en samsyn mellan Dala Vatten och Avfall AB:s ägare vad gäller vatten,
avlopps- och avfallshantering.
§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolaget är att tillhandahålla anläggningar dels för produktion av allmänna
vattentjänster för kommunal avfallshantering. Tillhandahållandet ska ske under beaktande av
kommunallagen och bolaget skall arbeta för att säkerställa en god utveckling i Rättviks kommun
genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet som en del i
att Rättviks kommun skall upplevas som attraktiv för företag och boende.
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Om bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Rättviks kommun, och att det, till
den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål, vars främjande bolaget
bildats.
§5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Rättviks kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra tid ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i
Rättviks kommun.
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§ 6 Offentlighet
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen.
Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller enligt dennes
bestämmande. I det fall ingen verkställande direktör finns, avgörs frågan om utlämnande av
handling av styrelsens ordförande.
Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran alltid prövas av styrelsen.
§7

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
§8

Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 20 000 och högst 80 000.
§9

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Rättviks kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats till och med den årsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också bland
ledamöterna ordförande och vice ordförande.
§ 10 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade
revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.
§ 11 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Rättviks
kommun utse minst en och högst tre lekmannarevisorer.
§ 12 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman.
§ 13 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
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På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1
Val av ordförande vid stämman.
2
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3
Val av en eller två justeringsmän.
4
Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5
Godkännande av dagordning.
6
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse, samt i förekommande
fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7
Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8
Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisor, lekmannarevisorer och
suppleanter.
9
Meddelande av kommunfullmäktiges val av vilka styrelseledamöter och
lekmannarevisorer med suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige i Rättviks
kommun.
10 Val av styrelse och revisor.
11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1/1 – 31/12.
§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller hos bolaget
anställd personal att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i
förening.
Verkställande direktören tecknar bolagets firma inom eget kompetensområde, d v s löpande
förvaltning.
§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Rättviks kommun, äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
och i övrigt informera sig om dess verksamhet.
§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Rättviks
kommun.
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___________________________
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Bolagsordning
Org nr 559133-9022
Antagen 2018-xx-xx
§1

Firma

Bolagets firma är Rättvik Energi AB.
§2

Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Rättviks kommun.
§3

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Rättvikskommun:
§4

Inköpa, producera och distribuera energi.
Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och utrustning.
Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolaget är att tillhandahålla anläggningar dels för produktion av fjärrvärme.
Tillhandahållandet ska ske under beaktande av kommunallagen och bolaget skall arbeta för att
säkerställa en god utveckling i Rättviks kommun genom att sträva efter en miljövänlig,
energisnål och kostnadseffektiv verksamhet som en del i att Rättviks kommun skall upplevas
som attraktiv för företag och boende.
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Om bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Rättviks kommun, och att det, till
den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål, vars främjande bolaget
bildats.
§5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Rättviks kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra tid ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i
Rättviks kommun.
§ 6 Offentlighet
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen.
Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller enligt dennes
bestämmande. I det fall ingen verkställande direktör finns, avgörs frågan om utlämnande av
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handling av styrelsens ordförande.
Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran alltid prövas av styrelsen.
§7

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§8

Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.
§9

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Rättviks kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats till och med den årsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också bland
ledamöterna ordförande och vice ordförande.
§ 10 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade
revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.
§ 11 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Rättviks
kommun utse minst en och högst tre lekmannarevisorer.
§ 12 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman.
§ 13 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1
Val av ordförande vid stämman.
2
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3
Val av en eller två justeringsmän.
4
Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5
Godkännande av dagordning.
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6
7

8
9
10
11

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse, samt i förekommande
fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Meddelande av kommunfullmäktiges val av vilka styrelseledamöter och
lekmannarevisorer med suppleanter som utses av kommunfullmäktige i Rättviks
kommun.
Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisor, lekmannarevisor samt
suppleant.
Val av styrelse och revisor.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1/1 – 31/12.
§ 15 Firmateckning
Styrelen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller hos bolaget
anställd personal att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i
förening.
Verkställande direktören tecknar bolagets firma inom eget kompetensområde, d v s löpande
förvaltning.
§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Rättviks kommun, äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
och i övrigt informera sig om dess verksamhet.
§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Rättviks
kommun.

____________________________
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Bolagsordning
Org nr 559008-1674
Antagen 2018-xx-xx
§1

Firma

Bolagets firma är Rättviks Skoljordbruk AB.
§2

Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Rättviks kommun, Dalarnas län.
§3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska inom Rättviks kommun bedriva jordbruk i naturbruksskola samt därmed förenlig
verksamhet.
§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip
fullgöra det ansvar som - till den del detta ej innefattar myndighetsutövning - åvilar Rättviks
kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Rättviks kommun.

§5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Rättviks kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§7

Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.
§8

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst noll och högst fem
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Rättviks kommun för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommmfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
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§9

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Rättviks
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstänma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor
och senast två veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1
Val av ordförande vid stämman.
2
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3
Val av en eller två justeringsmän.
4
Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5
Godkännande av dagordning.
6
Framläggande av årsredovisningen samt, i förekommande fall,
revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncermevisionsberättelsen.
7
Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8
Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommnande fall, revisor.
9
Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor.
10
Annat ärende, som ankommner på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.
§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1/1 - 31/12.
§ 14 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 15 Kommunstyrelsens rätt till information
Kommunstyrelsen i Rättviks kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglcrad sekretess.
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§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Rättviks
kommun.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-12
Socialutskottet

SU § 79

Dnr 2018/298 75

Bevilja medel för inköp av parcyklar till särskilda
boenden.
Ärendebeskrivning
Vård och Omsorgsverksamheten har under en tid undersökt möjligheten till
att införskaffa s.k parcyklar till våra särskilda boenden och målet har varit
fem st, dvs en till varje boende.
Syftet är att främja utevistelse och aktiviteter med möjlighet till delaktighet
och en meningsfull vardag. Samtidigt stimulerar cyklandet till fysisk
aktivitet som främjar både balans och muskelstyrka vilket bland annat leder
till förebyggande av t ex fallskada.
Via Anders och Astrid Perjons donationsfond har frågan lyfts och beslut har
via styrelsen tagits om att bevilja medel om ca 180 000: - till parcyklar i
kommunens särskilda boenden. Detta belopp motsvarar knappt halva
kostnaden. Föreslår att kommunen beviljar medel för den andra halvan av
kostnaden så att målet med fem parcyklar kan uppnås.
Förvaltningens förslag till beslut
Att kommunen beviljar medel motsvarande ca 200 000 sek för inköp av
parcyklar till särskilda boenden.
Yrkanden
Inger Eriksson (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunen beviljar medel motsvarande ca 200 000 sek för inköp av
parcyklar till särskilda boenden.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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1(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

2018-03-26
Socialförvaltningen
Annelie Granath, 0248-70312
annelie.granath@rattvik.se

Parcyklar
Ärendebeskrivning
Vård och Omsorgsverksamheten har under en tid undersökt möjligheten till
att införskaffa s.k parcyklar till våra särskilda boenden och målet har varit
fem st, dvs en till varje boende.
Syftet är att främja utevistelse och aktiviteter med möjlighet till delaktighet
och en meningsfull vardag. Samtidigt stimulerar cyklandet till fysisk
aktivitet som främjar både balans och muskelstyrka vilket bland annat leder
till förebyggande av t ex fallskada.
Via Anders och Astrid Perjons donationsfond har frågan lyfts och beslut har
via styrelsen tagits om att bevilja medel om ca 180 000: - till parcyklar i
kommunens särskilda boenden. Detta belopp motsvarar knappt halva
kostnaden. Föreslår att kommunen beviljar medel för den andra halvan av
kostnaden så att målet med fem parcyklar kan uppnås.

Förvaltningens förslag till beslut
Att kommunen beviljar medel motsvarande ca 200 000 tkr för inköp av
parcyklar till särskilda boenden.

Lena Fröyen
Annelie Granath
Förvaltningschef Socialförvaltningen Verksamhetschef Vård och Omsorg

Beslut sänds till:
[Skriv text här]

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

sociala@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Golfvägen 1
795 33 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-70 346

469-9179
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Organisationsnr

212000-2171

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-11
Samhällsbyggnadsutskottet

SBU § 24

Dnr 2018/263 002

Uppdatering av kommunstyrelsens
delegationsförteckning – SUF
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delegationsförteckning för Samhällsutvecklingsförvaltningen (SUF) har setts över och förslag på revideringar under ”Markoch fastighetsärenden” samt ”Trafik” medföljer skrivelsen, se bilagor.
Förvaltningens förslag till beslut
- Godkänna de föreslagna revideringarna enligt bilagor.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Enligt förvaltningens förslag.
____________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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1(1)

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-03-22

2018/263 002

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Anders Sydén, Tfn
anders.syden@rattvik.se

Uppdatering av kommunstyrelsens
delegationsförteckning - SUF
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delegationsförteckning för Samhällsutvecklingsförvaltningen (SUF) har setts över och förslag på revideringar under ”Markoch fastighetsärenden” samt ”Trafik” medföljer skrivelsen, se bilagor.
Förvaltningens förslag till beslut
- Att godkänna de föreslagna revideringarna enligt bilagor.

Jonny Gahnshag
Förvaltningschef

Anders Sydén
Mark- och Planchef

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

0248-70 150

469-9179
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Organisationsnr

212000-2171

1

NR

Lagrum
Ärendeslag

Anmärkning
Delegat

-

Allmänt

-

Avge yttrande begränsade till samhällsbyggnadsutskottets
verksamhetsområde.

SBU
-

Mark- och fastighetsärenden
Utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 5 år

-

SBU ordf

Utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 3 år

-

Mark- och planchef

Utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 1
år
Teckna markavtal på 10 år med markägare för att nyttja mark

Mark- och
exploateringsing.
-

Mark- och planchef

-

Markingenjör

Köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering
och i samband därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp av 22
basbelopp

-

SBU

Köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering
och i samband därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp om
11 basbelopp

-

Mark- och planchef

* som ovan upp till ett belopp om 6 basbelopp

-

Markingenjör

* som ovan på 5 år
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2
Utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet
och enligt lagen om förvaltning av samfälligheter med behörighet att å
kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen
vid förrättningen med behörighet i övrigt som anges i 12 kap 14 §
rättegångsbalken

-

SBU ordf

Utse ombud som vid planarbete och i bygglovsärenden företräder kommunen
som markägare

-

Förvaltningschef

Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen,
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra
kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig
fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sålunda uppkommen
rätt

-

Mark- och planchef

Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med
servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till
anläggning enligt antagen detaljplan och medverka till ändring eller
upphävande av sålunda uppkommen rätt

-

Mark- och planchef

Beställningar i lantmäterifrågor, t ex avstyckningar, fastighetsregleringar,
fastighetsbestämningar, anläggningsåtgärder, inskrivningsärenden eller
sökande av lagfart och inteckningar.

-

Mark- och planchef

Rivning av byggnader belägna på allmän platsmark inom antagen detaljplan

-

Mark- och planchef

Uthyrning av bostäder/lokaler

-

Markingenjör

Upplåtelse av allmän platsmark

-

Vägingenjör

Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av
inteckningar, utbyte av pantbrev och härmed jämförliga åtgärder

-

Förvaltningschef
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3
Beslut om avverkning på kommunens mark

-

SBU

Beslut om röjning och föryngringsåtgärder

-

Mark- och planchef

Beslut om planbesked

-

SBU

Beslut om planuppdrag

-

SBU

Beslut om att gå ut i samråd

-

SBU

Godkännande

-

SBU

Godkännande av miljöbedömning

-

SBU

Beslut om att gå ut i samråd

-

SBU

Beslut om granskning

-

SBU

Godkännande

-

SBU

Godkännande av miljöbedömning

-

SBU

Besluta i ärenden rörande uppgifter enligt förordningen om flyttning av fordon

-

Vägingenjör

Bidrag till privata/enskilda vägar och belysning enligt fastställda regler

-

Vägingenjör

Utfärdande av lokala trafikföreskrifter

-

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter med stöd av TrF till en tid som ej får överstiga
12 månader

-

Trafiksamordnare
Vägingenjör
Trafiksamordnare

Planärenden

Standardförfarande

Utökat förfarande

Trafik
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Dispenser och tillfälliga undantag från lokala trafikföreskrifter med stöd av TrF

-

Trafiksamordnare

Remissyttrande avseende trafiknämndsfrågor

-

Trafiksamordnare

Utfärdande av parkeringstillstånd

-

Administratör/trafikhandläggare
Trafiksamordnare

-

Trafiksamordnare

Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen, får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol
* grundskolan SL 10 kap 33 §
* grundsärskolan SL 11 kap 32 §

-

Trafiksamordnare

Skolskjuts – kostnadsfri skolskjuts för elev som med stöd av SL 19 kap 13 §
går i annan kommuns gymnasiesärskola

-

Trafiksamordnare

Stöd till föreningar enligt fastställda riktlinjer

-

Fritidschef/Kulturchef Tar beslut inom respektive
område.

Stöd till föreningar
- utanför fastställda riktlinjer

-

Skolskjuts och färdtjänst
Skolskjuts i hemkommunen, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
* grundskolan SL 10 kap 32 §
*
grundsärskolan SL 11 kap 31 §
*
gymnasiesärskolan, kostnadsfri skolskjuts SL 19 kap 20 §

Fritid/Kultur

Tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier enligt lotterilagen
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Ksau
Fritidschef

1

NR

Lagrum
Ärendeslag

Anmärkning
Delegat

-

Allmänt

-

Avge yttrande begränsade till samhällsbyggnadsutskottets
verksamhetsområde.

SBU
-

Mark- och fastighetsärenden
Utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 5 år

-

SBU ordf

Utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 3 år

-

Mark- och planchef

Teckna markavtal på 10 år med markägare för att nyttja mark

-

Mark- och planchef

-

Markingenjör

Köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering
och i samband därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp av 22
basbelopp

-

SBU

Köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering
och i samband därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp om
11 basbelopp

-

Mark- och planchef

* som ovan upp till ett belopp om 6 basbelopp

-

Markingenjör

Utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet
och enligt lagen om förvaltning av samfälligheter med behörighet att å
kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen
vid förrättningen med behörighet i övrigt som anges i 12 kap 14 §
rättegångsbalken

-

SBU ordf

* som ovan på 5 år
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Utse ombud som vid planarbete och i bygglovsärenden företräder kommunen
som markägare

-

Förvaltningschef

Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen,
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra
kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig
fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sålunda uppkommen
rätt

-

Mark- och planchef

Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med
servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till
anläggning enligt antagen detaljplan och medverka till ändring eller
upphävande av sålunda uppkommen rätt

-

Mark- och planchef

Beställningar i lantmäterifrågor, t ex avstyckningar, fastighetsregleringar,
fastighetsbestämningar, anläggningsåtgärder, inskrivningsärenden eller
sökande av lagfart och inteckningar.

-

Mark- och planchef

Rivning av byggnader belägna på allmän platsmark inom antagen detaljplan

-

Mark- och planchef

Uthyrning av bostäder/lokaler

-

Markingenjör

Upplåtelse av allmän platsmark

-

Vägingenjör

Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av
inteckningar, utbyte av pantbrev och härmed jämförliga åtgärder

-

Förvaltningschef

Beslut om avverkning på kommunens mark

-

SBU

Beslut om röjning och föryngringsåtgärder

-

Mark- och planchef

-

SBU

Planärenden
Beslut om planbesked
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3
Beslut om planuppdrag

-

SBU

Beslut om att gå ut i samråd

-

SBU

Godkännande

-

SBU

Godkännande av miljöbedömning

-

SBU

Beslut om att gå ut i samråd

-

SBU

Beslut om granskning

-

SBU

Godkännande

-

SBU

Godkännande av miljöbedömning

-

SBU

Besluta i ärenden rörande uppgifter enligt förordningen om flyttning av fordon

-

Vägingenjör

Bidrag till privata/enskilda vägar och belysning enligt fastställda regler

-

Vägingenjör

Utfärdande av lokala trafikföreskrifter

-

SBU

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter med stöd av TrF till en tid som ej får överstiga
12 månader

-

Trafiksamordnare

Dispenser och tillfälliga undantag från lokala trafikföreskrifter med stöd av TrF

-

Trafiksamordnare

Remissyttrande avseende trafiknämndsfrågor

-

Trafiksamordnare

Utfärdande av parkeringstillstånd

-

Trafiksamordnare

Standardförfarande

Utökat förfarande

Trafik

Skolskjuts och färdtjänst
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Skolskjuts i hemkommunen, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
* grundskolan SL 10 kap 32 §
*
grundsärskolan SL 11 kap 31 §
*
gymnasiesärskolan, kostnadsfri skolskjuts SL 19 kap 20 §

-

Trafiksamordnare

Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen, får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol
* grundskolan SL 10 kap 33 §
* grundsärskolan SL 11 kap 32 §

-

Trafiksamordnare

Skolskjuts – kostnadsfri skolskjuts för elev som med stöd av SL 19 kap 13 §
går i annan kommuns gymnasiesärskola

-

Trafiksamordnare

Stöd till föreningar enligt fastställda riktlinjer

-

Fritidschef/Kulturchef Tar beslut inom respektive
område.

Stöd till föreningar
- utanför fastställda riktlinjer

-

Fritid/Kultur

Tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier enligt lotterilagen
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Ksau
Fritidschef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-12
Socialutskottet

SU § 85

Dnr 2018/288 75

Riktlinjer gällande ersättningar till barn och ungdomar
placerade i stödboende
Ärendebeskrivning
Bakgrund
I dagsläget ser de ekonomiska förutsättningarna olika ut för de barn och
ungdomar som bor i kommunen, bland annat beroende på om de har
uppehållstillstånd eller inte, samt om de har vårdnadshavare som kan
fullgöra sin försörjningsplikt eller inte. Detta blir tydligt framträdande om
och när barn och ungdomar placeras inom samma placeringsform, och då
främst avseende placeringsformen stödboende.
Ersättning ungdomar 15 år t.o.m. 17 år med insats stödboende
Ungdomar 18 år t.o.m. 20 som har insats stödboende ansöker om ekonomiskt
bistånd hos socialtjänstens vuxenhandläggare, för detta finns riktlinjer
framtagna.
De ungdomar som är under 18 år och har insats stödboende får av
kommunen 2350 kr/ månad för sitt uppehälle. Summan är baserad på
riksnormen för försörjningsstödet, livsmedel, hygien och förbrukning är de
poster som ingår i 2350 kr. Behov av boende tillgodoses inom insatsen.
Detta gäller under förutsättning att vårdnadshavare inte kan fullgöra sin
försörjningsplikt.
Utöver dessa pengar får de som är under 18 år och har uppehållstillstånd i
regel barnbidrag med 1 250 kr/månaden alternativt ersättning från CSN med
1 050 kr (1250 från 1 juli 2018) i bidrag samt 855 kr i extra tillägg.
De ungdomar som är asylsökande och bor på stödboende får av kommunen
2 350 kr/månad för sitt uppehälle. Utöver dessa pengar får ungdomarna 24
kr/dag från Migrationsverket. Behov av boende tillgodoses inom insatsen.
Sammantaget bedöms därmed de asylsökande ungdomarna som är placerad i
stödboende uppnå en skälig levnadsnivå vad gäller ekonomi.
Asylsökande kan söka ersättning hos Migrationsverket för extra kostnader
t.ex. för vinterkläder och liknande. När barn/ungdom blir kallade till
Migrationsverket, kan de få ersättning för sina resekostnader. Detta söks av
god man.
Ersättningen till de under 18 år i stödboende behovsprövas av föreståndare
eller boendeassistent på stödboende genom att regelbundet begära in
inkomstuppgifter. Motsvarande summa som då den unge har tjänat via arbete
avräknas då den summa de skulle ha erhållits i insatsen. Studiebidrag,
barnbidrag eller den lägre dagersättningen från stödboendet avräknas inte.
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-12

Socialutskottet

Förvaltningens förslag till beslut
Att anta riktlinje kring ersättning till barn och unga inskrivna i insatsen
stödboende.
Yrkanden
Susanne Säbb (L) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta riktlinje kring ersättning till barn och unga inskrivna i insatsen
stödboende.
___________________
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-11
Samhällsbyggnadsutskottet

SBU § 22

Dnr 2018/264 259

Riktlinjer för begagnande av offentlig platsmark
Ärendebeskrivning
Uteserveringar, evenemang, torghandel och försäljning är alla trevlig inslag i
det offentliga rummet och som uppskattas av många människor. Allt detta
måste fungera i samspel med gående, cyklister och bilister. En viss ordning
måste därför råda i det offentliga rummet, inte minst för att garantera
framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten.
Dessutom saknas bra och tydliga rutiner för hur det skall fungera i
kommunen och samma möjligheter och förutsättningar ska gälla för alla vid
användandet av den offentliga platsmarken. Det betyder att samma tillstånd
och taxa för alla. Förfrågan görs till samma enhet för att det inte skall bli
oreda för både tjänstemän och allmänheten, det finns alltid en risk att ett
område blir dubbelbokat om flera enheter är inblandade.
Förvaltningens förslag till beslut
- Riktlinjer för begagnande av offentlig platsmark antas.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Enligt förvaltningens förslag.
____________________

_____________________________________________________________________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2018-03-22

2018/264 259

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Sandra Liss-Sars, Tfn
sandra.liss-sars@rattvik.se

Tjänsteskrivelse begagnade av offentlig platsmark
Ärendebeskrivning
Uteserveringar, evenemang, torghandel och försäljning är alla trevlig inslag i
det offentliga rummet och som uppskattas av många människor. Allt detta
måste fungera i samspel med gående, cyklister och bilister. En viss ordning
måste därför råda i det offentliga rummet, inte minst för att garantera
framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten.
Dessutom saknas bra och tydliga rutiner för hur det skall fungera i
kommunen och samma möjligheter och förutsättningar ska gälla för alla vid
användandet av den offentliga platsmarken. Det betyder att samma tillstånd
och taxa för alla. Förfrågan görs till samma enhet för att det inte skall bli
oreda för både tjänstemän och allmänheten, det finns alltid en risk att ett
område blir dubbel bokat om flera enheter är inblandade.
Förvaltningens förslag till beslut
Riktlinjer för begagnade av offentlig platsmark antas.

Anders Sydén
Mark- och planchef

Sandra Liss-Sars
Mark/Exploateringsingenjör

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

0248-70 150

469-9179
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1 Inledning
Uteserveringar, evenemang, torghandel och försäljning är alla trevliga inslag
i det offentliga rummet och som uppskattas av många människor. Inte minst
skapar de en attraktiv miljö i centrum med liv och rörelse. I centrum skall det
finnas platser för människor att mötas.
Gator, gång- och cykelbanor, torg och parker med mera är alla platser som
ska användas för att ett samhälle ska fungera. Försäljning, servering och
skyltar måste kunna fungera i samspel med gående, cyklister och bilister. En
viss ordning måste därför råda i det offentliga rummet, inte minst för att
garantera framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet.
Det offentliga rummet
Offentlig plats, allmän plats och kommunal kvartersmark är alla tre namn på
det offentliga rummet, alltså platser till för alla. En offentlig plats inom
detaljplanerat område får inte utan tillstånd av polismyndigheten användas
på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamålet som platsen har
upplåtits för eller är avsedd för.
Detta innebär att du måste söka tillstånd till exempel om du ska renovera
hemma och behöver en container eller en plats att under kortare tid förvara
byggmaterial på, skylta utanför din butik eller sälja saker från en torgplats på
mark som ägs av kommunen. Tillståndet du behöver är tillstånd för
begagnande av offentlig platsmark, ett så kallat belamringstillstånd.
Ibland kan även andra tillstånd behövas och dessa kan hanteras av olika
myndigheter.

2 Syfte
I detta dokument har vi klargjort information om platsmark och offentlig
plats för att underlätta hanteringen och vägleda den sökande, men också för
att underlätta för tjänstemännen som hanterar dessa ärenden.

3 Vad är begagnande av offentlig platsmark och
offentlig plats?
Nästan alla platser utomhus i Rättviks kommun där allmänheten kan röra sig
är offentliga platser, till exempel torg, parker, trottoarer och gator. För att få
nyttja offentlig plats för exempelvis försäljning, evenemang, uppställning av
container och liknande måste tillstånd sökas hos polismyndigheten.
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet fungerar som
remissinstans åt polismyndigheten vid ansökning av begagnande av offentlig
platsmark. Kommunen har vetorätt, vilket innebär att polisen inte kan utfärda
ett tillståndsbevis om kommunen avstyrkt ansökan.

4 Varför behöver jag tillstånd?
Begagnande av offentlig platsmark och offentlig plats styrs av
ordningslagen. Ordningslagen styr hur en markupplåtelse ska gå till.
Ordningslagen utgår från begreppet offentlig plats och innebär att all
Begagnande av offentlig platsmark
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användning och upplåtelse av allmän plats eller mark som allmänheten har
tillgång till, eller som används för allmän trafik kräver tillstånd från
polismyndigheten.
Som komplement till ordningslagen har kommunen antagit lokala
ordningsföreskrifter samt råd och riktlinjer för upplåtelse av platsmark och
offentlig plats, se nedan.
Exempel på tillfällen där tillstånd krävs:


Offentliga tillställningar och evenemang



Uteserveringar



Reklam och affischering



Cirkus



Byggupplag, byggnadsställningar, med mera



Containrar



Försäljning utanför butik



Säsongsbetonad försäljning, exempelvis julgrans- och
jordgubbsförsäljning.

5 Strandskydd
Strandskydd har som syfte att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för
allmänhetens tillträde till stranden samt att bevara förutsättningen för den
biologiska mångfalden i strandmiljön. Om platsen som ska nyttjas ligger
inom strandskyddat område behövs förutom andra tillstånd en dispens från
strandskyddet erhållas. Kontakta mark- och planenheten för mer information.

6 Försäljning av livsmedel
Om avsikten med verksamheten är att sälja livsmedel i någon form krävs
registrering hos miljö- och byggenheten.

7 Hur ansöker man om begagnande av offentlig
platsmark?
Som ett första steg i ansökan kan du ta kontakt med kommunen och
undersöka möjligheten att använda den tilltänkta platsen och berätta om
upplåtelsen. Därefter kan ett polistillstånd sökas via polismyndighetens
webbplats. Till ansökan ska en tydlig karta bifogas där berört område är
markerat, samt hur stor yta som tas i anspråk framgår.
Blanketten hittar du på polisens webbplats. Ansökan skickas till
Registrator.bergslagen@polisen.se

Begagnande av offentlig platsmark
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8 Taxa
I samband med ansökan tar polismyndigheten ut en avgift. Kommunen tar ut
en avgift för begagnande av offentlig platsmark som är 1 kr/kvm och dygn,
dock minst 500 kronor. Ideella föreningar/organisationer och skolklasser är
avgiftsbefriade.


Avgiften skall erläggas i förskott, senast 2 dygn innan platsen tas i
anspråk.



Avgifterna ovan är angivna exklusive mervärdeskatt. Vid varje
tidpunkt gällande mervärdesskatt tillkommer.
Vid tidpunkten för kommunstyrelsens beslut tillkom inte
mervärdesskatt på avgifterna.



Ovanstående avgifter inkluderar inte el-, vatten- och
renhållningsavgifter.



Nyttjaren skall se till att upplåten plats hålls ren och snygg.

Begagnande av offentlig platsmark
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-12
Socialutskottet

SU § 87

Dnr 2018/302 75

Beslut om bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en
utvärdering
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har av Kommunstyrelsen fått uppdrag att ge yttrande gällande
möjligheter att lämna synpunkter på SOU 2018:14 (statens offentliga
utredningar). Förvaltningen ser inte att Rättviks kommun behöver yttra sig
över utredningen och dess förslag utan anser att den kommer att bidra till en
mer effektiv och ändamålsenlig underrättelseskyldighet.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen att inte lämna synpunkter gällande
SOU 2018:14
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Inte lämna några synpunkter gällande SOU 2018:14
___________________

_____________________________________________________________________________________
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Datum

Ärendenummer

2018-04-04

2018/255 754

Socialförvaltningen
Lena Fröyen, 0248-70 215
lena.froyen@rattvik.se
Socialutskottet

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har av Kommunstyrelsen fått uppdrag att ge yttrande gällande
möjligheter att lämna synpunkter på SOU 2018:14 (statens offentliga
utredningar). Förvaltningen ser inte att Rättviks kommun behöver yttra sig
över utredningen och dess förslag utan anser att den kommer att bidra till en
mer effektiv och ändamålsenlig underrättelseskyldighet.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen att inte lämna synpunkter gällande
SOU 2018:14.

Lena Fröyen
Förvaltningschef

Beslut sänds till:
Kommunstyrelsen

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

sociala@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Golfvägen 1
795 33 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-70 346

469-9179
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Ägardirektiv för Rättvik Energi AB, 559133-9022
Godkända av kommunfullmäktige
i Rättvik 2018-xx-xx, § xx
Antagna vid årsstämma 2018-xx-xx, § xx.
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Rättvik Energi Aktiebolag, nedan bolaget, är organ för kommunens
verksamhet och således underordnat Rättviks kommun. Bolaget står i sin
verksamhet under kommunstyrelsernas uppsikt och har att följa av
kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation,
utfärdade direktiv.
Förutom av lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets
förhållande till kommunerna genom:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bolagsordning
Dessa ägardirektiv
Kommunstyrelsernas uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1§ kommunallagen.
Av fullmäktige i kommunen utfärdade särskilda direktiv och policys
Mål och riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige
Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

2. Ägarförhållanden
Rättviks Kommun Kommunhus AB äger i helhet bolaget Rättviks Energi
AB.

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

rattvik@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-70 150

469-9179
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2018-xx-xx

3. Kommunernas direktivrätt
Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa
utfärdade direktiv/motsvarande förutsatt att de ej står i strid med tvingande
bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
4. Kommunens insyn och ägarfunktion
Bolagets verksamhet står, enligt Kommunallagen 6kap 1 §, under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ägarfunktion över
bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelserna ska ges den information och tillställas de handlingar
som man begär. Karaktären och omfattningen av den löpande informationen
ska fastställas efter samråd med Bolagets styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen (enligt kommunallagen 6 kap 9§)
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet
omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
Ägarråd med kommunen ska genomföras minst två gånger per år.
Ordföranden ska kalla till dessa ägarråd. Minnesanteckningar ska föras och
tillställas kommunen.
5. Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med Bolagets verksamhet framgår av Bolagets bolagsordning.
I Bolaget bedriven verksamhet har stor betydelse för Rättviks kommun och
dess invånare. Verksamheten skall bidra till att göra Rättviks kommun till
framgångsrik och attraktiv kommun, till nytta för både kommuninvånare och
näringsliv. Ägarrollen är därför ett viktigt instrument för kommunens
ambition att påverka och styra utvecklingen i de av Bolaget bedrivna
verksamheterna. Verksamheterna ska bedrivas utifrån ett långsiktigt och
driftsäkert perspektiv.
God teknisk praxis ska tillämpas, optimalt resursutnyttjande eftersträvas, den
yttre miljön ska påverkas i minsta möjliga grad och kundens behov av
service sättas i första rummet.
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Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Rättviks kommun:
1.
2.

Inköpa, producera och distribuera energi
Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och
utrustning.

6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet och organisation
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets
styrelse. Styrelsen har att fortlöpande se över och anpassa organisationen så
att den på bästa sätt skall stödja bolagets ändamål.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolaget ska
drivas så att en sådan långsiktig ekonomisk ställning som beskrivs i punkt 7
upprätthålls.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster.
Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen.
Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet
om detta medför nackdelar för den totala kommunala organisationen som är
större än fördelarna för Bolaget. Kommunen och Bolaget ska därför i samråd
söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.
Bolaget ska verka för efterlevnad av god sed för styrning av kommunala
bolag i enlighet med av Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer.
7. Ekonomiska mål och verksamhetsmål
Ekonomi
Bolaget ska ha en långsiktigt solid ekonomi med utrymme för nödvändiga
investeringar. Bolaget ska primärt finansieras genom kundernas avgifter.
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Leveranssäkerhet
Bolaget ska säkerställa ett säkert och robust fjärrvärmeystem som ger
bolagets kunder en hälso- och miljömässigt säker produkt med få
driftsavbrott.

8. Underställningsplikt
Kommunfullmäktige ska innan beslut fattas, godkänna:
a)
b)
c)
d)

bildande och förvärv av dotterbolag eller aktieposter i bolag,
planer på ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet,
fastställande av taxor för taxefinansierad verksamhet
större enskilda investeringar som kräver särskild eller utökande av
kommunal borgen samt vid påverkan av beslutade taxor

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt framgår av bolagsordningen.
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant
slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med
kommunstyrelsen.

9. Budget och handlingsprogram
Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de
närmaste fem räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och
omsätts i en årsbudget.
Bolagets verksamhets- och ekonomiplanering ska samordnas med
kommunen. Samordning av tidplaner ska ske avseende
verksamhetsplanering/budget-, uppföljnings- och redovisningsarbete.
10. Underlag för samordnad redovisning
Bolaget ska årligen senast vid den tidpunkt som årligen fastställs
tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande
av kommunernas delårsrapporter och årsredovisningar.
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11. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla kommunen väl informerade om sin verksamhet. En del av
denna information ska lämnas i form av dels budget för kommande år enligt
punkt 9 ovan, dels ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning relaterad
till innevarande års budgeterade verksamhet. Det åligger bolaget att till
kommunstyrelsen snarast översända:
a) underlag för samordnad redovisning enligt p 10
b) protokoll från bolagsstämma
c) protokoll från styrelsesammanträde
d) Bolagets årsredovisning
e) revisionsberättelse
f) granskningsrapport.
Uppgifter om enskilda leverantörers ekonomiska förhållanden skall inte
lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon honom närstående lider men. Hänvisning skall vid vägrat
utlämnande ske till aktuellt lagrum i Offentlighets- och sekretesslagen
12. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande
av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om
VD så beslutar. Vägran att utlämna handling skall på begäran prövas av
bolagets styrelse.
Bolaget ska tillämpa den enligt Avgiftsförordningen (SFS 1992:191), §§ 1622, gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.
Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan.
13. Upphandling
Lagen om offentlig upphandling är tillämplig för bolaget.
14. Information till Kommunfullmäktige
Bolaget ska årligen sedan årsredovisning, revisionsberättelse och
granskningsrapport tillställts kommunen via kommunstyrelsen och i god tid
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innan bolagsstämma hålls anordna information för ledamöterna och
suppleanterna i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige avgör formen för
informationen.
Frågor vid informationen ska ej besvaras om därigenom skulle röjas
uppgifter som enskild ej har rätt att ta del av.
15. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i
detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av kommunens syfte med densamma och av kommunens
uppställda mål.
Uttalandet ska vara utformat så att det kan läggas till grund för
lekmannarevisionens granskning liksom för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
och beslut enligt kommunallagen 6 kap 1 och 1a§§.
16. Granskningsrapporten
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt
utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv,
liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om
bolaget brister i de avseende som omnämns i första stycket.
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Ägardirektiv för Rättvik Vatten och Avfall AB,
559133-9048
Godkända av kommunfullmäktige
i Rättvik 2018-xx-xx, § xx
Antagna vid årsstämma 2018-xx-xx, § xx.
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Rättvik Vatten och Avfall Aktiebolag, nedan bolaget, är organ för
kommunens verksamhet och således underordnat Rättviks kommun. Bolaget
står i sin verksamhet under kommunstyrelsernas uppsikt och har att följa av
kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen, med stöd av delegation,
utfärdade direktiv.
Förutom av lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets
förhållande till kommunerna genom:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bolagsordning
Dessa ägardirektiv
Kommunstyrelsernas uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1§ kommunallagen.
Av fullmäktige i kommunen utfärdade särskilda direktiv och policys
Mål och riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige
Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

2. Ägarförhållanden
Rättviks Kommun Kommunhus AB äger i helhet bolaget Rättviks Vatten
och Avfall AB

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

rattvik@rattvik.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-70 150

469-9179
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3. Kommunernas direktivrätt
Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa
utfärdade direktiv/motsvarande förutsatt att de ej står i strid med tvingande
bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
4. Kommunens insyn och ägarfunktion
Bolagets verksamhet står, enligt Kommunallagen 6kap 1 §, under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ägarfunktion över
bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelserna ska ges den information och tillställas de handlingar
som man begär. Karaktären och omfattningen av den löpande informationen
ska fastställas efter samråd med Bolagets styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen (enligt kommunallagen 6 kap 9 §)
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet
omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
Ägarråd med kommunen ska genomföras minst två gånger per år.
Ordföranden ska kalla till dessa ägarråd. Minnesanteckningar ska föras och
tillställas kommunen.
5. Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med Bolagets verksamhet framgår av Bolagets bolagsordning.
I Bolaget bedriven verksamhet har stor betydelse för Rättviks kommun och
dess invånare. Verksamheten skall bidra till att göra Rättviks kommun till
framgångsrik och attraktiv kommun, till nytta för både kommuninvånare och
näringsliv. Ägarrollen är därför ett viktigt instrument för kommunens
ambition att påverka och styra utvecklingen i de av Bolaget bedrivna
verksamheterna. Verksamheterna ska bedrivas utifrån ett långsiktigt och
driftsäkert perspektiv.
God teknisk praxis ska tillämpas, optimalt resursutnyttjande eftersträvas, den
yttre miljön ska påverkas i minsta möjliga grad och kundens behov av
service sättas i första rummet.
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Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Rättviks kommun:
1.
2.
3.

Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde
bereda vattenförsörjning och avlopp till bostadsbebyggelse
eller annan bebyggelse.
Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och
utrustning.
Bolaget ska verka för en samsyn mellan Dala Vatten och
Avfall AB:s ägare vad gäller vatten, avlopps- och avfallsfrågor.

6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet och organisation
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets
styrelse. Styrelsen har att fortlöpande se över och anpassa organisationen så
att den på bästa sätt skall stödja bolagets ändamål.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolaget ska
drivas så att en sådan långsiktig ekonomisk ställning som beskrivs i punkt 7
upprätthålls.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster.
Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen.
Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet
om detta medför nackdelar för den totala kommunala organisationen som är
större än fördelarna för Bolaget. Kommunen och Bolaget ska därför i samråd
söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.
Bolaget ska verka för efterlevnad av god sed för styrning av kommunala
bolag i enlighet med av Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer.
7. Ekonomiska mål och verksamhetsmål
Ekonomi
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Bolaget ska ha en långsiktigt solid ekonomi med utrymme för nödvändiga
investeringar. Bolaget ska primärt finansieras genom kundernas avgifter,
d.v.s. taxekollektivet.

Miljö
Bolaget ska stödja Dala Vatten och Avfall AB:s målsättning att uppfattas
som ett miljöföretag och kännetecknas av ett miljöarbete i framkant med
stort engagemang i frågorna.
Leveranssäkerhet
Bolaget ska säkerställa ett säkert och robust vatten, avlopp och avfallssystem
som ger bolagets kunder en hälso- och miljömässigt säker produkt med få
driftsavbrott. Bolaget ska vidare säkerställa avfallshantering som är enkel,
tillgänglig och möter både kundernas behov och miljö- och hälsokrav.
Information och dialog
Bolaget ska stödja Dala Vatten och Avfall AB:s målsättning att ha en snabb,
öppen och tydlig dialog med både ägare och kunder på de sätt som behövs
och efterfrågas och med de sätt och kanaler som finns tillgängliga.
Gemensamma regelverk
Bolaget ska tillsammans med Dala Vatten och Avfall AB sträva efter att
Dala Vatten och Avfall AB:s ägarkommunernas teknikbolag i största
möjliga utsträckning har lika regler som ett led i att uppnå största möjliga
samverkansfördelar för bolagets kunder.
8. Underställningsplikt
Kommunfullmäktige ska innan beslut fattas, godkänna:
a)
b)
c)
d)

bildande och förvärv av dotterbolag eller aktieposter i bolag,
planer på ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet,
fastställande av taxor för taxefinansierad verksamhet
större enskilda investeringar som kräver särskild eller utökande av
kommunal borgen samt vid påverkan av beslutade taxor

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt framgår av bolagsordningen.
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Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant
slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med
kommunstyrelsen.

9. Budget och handlingsprogram
Bolaget ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de
närmaste fem räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och
omsätts i en årsbudget.
Bolagets verksamhets- och ekonomiplanering ska samordnas med
kommunen. Samordning av tidplaner ska ske avseende
verksamhetsplanering/budget-, uppföljnings- och redovisningsarbete.
10. Underlag för samordnad redovisning
Bolaget ska årligen senast vid den tidpunkt som årligen fastställs
tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande
av kommunernas delårsrapporter och årsredovisningar.
11. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla kommunen väl informerade om sin verksamhet. En del av
denna information ska lämnas i form av dels budget för kommande år enligt
punkt 9 ovan, dels ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning relaterad
till innevarande års budgeterade verksamhet. Det åligger bolaget att till
kommunstyrelsen snarast översända:
a) underlag för samordnad redovisning enligt p 10
b) protokoll från bolagsstämma
c) protokoll från styrelsesammanträde
d) Bolagets årsredovisning
e) revisionsberättelse
f) granskningsrapport.
Uppgifter om enskilda leverantörers ekonomiska förhållanden skall inte
lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon honom närstående lider men. Hänvisning skall vid vägrat
utlämnande ske till aktuellt lagrum i Offentlighets- och sekretesslagen
12. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande
av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om
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VD så beslutar. Vägran att utlämna handling skall på begäran prövas av
bolagets styrelse.
Bolaget ska tillämpa den enligt Avgiftsförordningen (SFS 1992:191), §§ 1622, gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.
Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan.
13. Upphandling
Lagen om offentlig upphandling är tillämplig för bolaget. Bolaget ska sträva
efter att nå upphandlingsfördelar i samarbete med övriga ägarkommunerna i
Dala Vatten och Avfall AB .

14. Information till Kommunfullmäktige
Bolaget ska årligen sedan årsredovisning, revisionsberättelse och
granskningsrapport tillställts kommunen via kommunstyrelsen och i god tid
innan bolagsstämma hålls anordna information för ledamöterna och
suppleanterna i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige avgör formen för
informationen.
Frågor vid informationen ska ej besvaras om därigenom skulle röjas
uppgifter som enskild ej har rätt att ta del av.
15. Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i
detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av kommunens syfte med densamma och av kommunens
uppställda mål.
Uttalandet ska vara utformat så att det kan läggas till grund för
lekmannarevisionens granskning liksom för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
och beslut enligt kommunallagen 6 kap 1 och 1a§§.
16. Granskningsrapporten
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt
utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv,
liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
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Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om
bolaget brister i de avseende som omnämns i första stycket.
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Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna utskott
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens allmänna utskott §§:
2018-04-10
§ 23

Begäran om yttrande från Länsstyrelsen –
Vattenregleringsfond

2018/206

§ 24

Ansökan Gärdsjöspelen

2018/203

§ 30

HPV-vaccination av pojkar i det
nationella vaccinationsprogrammet

2018/169

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Evolution.
Kommunsekreterare
Terese Renbro
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Till Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut Samhällsbyggnadsutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt Samhällsbyggnadsutskottet §§:
2018-04-11
§ 23

Projekt Sjöbodarna

Beslutet förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Evolution.
Administratör
Gunnel Granlund
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Till Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut finansutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt finansutskottets §§:
2018-03-27
§8

Finansiering av ombyggnation vid häststallet

2018/250

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Evolution.
Kommunsekreterare
Terese Renbro
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Kommunstyrelsens allmänna utskott

AU § 31

Dnr 2018/6 363

Meddelanden 2018
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting
- Meddelande (3/2018) från SKL:s styrelse om överenskommelsen om
stöd till jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020
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18:04

Information om extratjänster.

18:05

Budgetförutsättningar för åren 2018–2021

18:06

Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID

18:07

Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och
förvaltare

18:08

Fullmäktiges val av revisorer

18:10

Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T

18:11

Sotningsindex 2018

18:12

Omräkning av pensionsbehållning och IPR samt värdesäkring
av pensioner 2018.

18:14

Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god
man, förvaltare samt vissa vårdnads- och
förmynderskapsfrågor

SCB
- Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2018
KLK 2017.1224, KLK 2017.1732
Länsstyrelsen
- Förordnande som vigselförrättare i Rättviks kommun
KLK 2018.121
Migrationsverket
- Missiv till kommuner om 195 miljoner i tillfälligt stöd
194049, 192479
Visit Dalarna
- Ny finansieringsmodell Visit Dalarna
196218
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott

AU § 31 forts.
Hjälpmedelsnämnden
- Protokoll från 2018-02-01
194047
Fritidsenheten
- Sammanställning föreningsbidrag 2017
193367
Socsam
- Protokoll 2018-01-24
194234
Intresseföreningen Dalabanans intressenter
- Protokoll 2011-12-01
193318
Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner och regioner FSV
- Årsbokslut
195903
Dala Energi och Dala Energi Fibernät AB
- Bygger nytt fibernät
2018/176
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.
___________________
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Datum

Dnr

2018-04-17

2018/30 04

Stab- och serviceförvaltningen
Kanslienheten
Terese Renbro, 0248-70 184
terese.renbro@rattvik.se

Tidsplan budgetdragning kommunstyrelsen 2018-04-24
13:00

STAB

13:30

SUF

14:00

SOC

14:45

BUF

15:30 – 16:30

BOLAGEN

Terese Renbro
Kommunsekreterare

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Rättviks kommun

rattvik.se

kommun@rattvik.se

212000-2171

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Vasagatan 1
795 30 Rättvik

0248-70 000 växel

469-9179
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