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Sammanträdesdatum

2017-11-28
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunledningskontoret 08:30- 15:20

Beslutande

Annette Riesbeck (C), ordf.
Hans Furn (C)
Camilla Ollas Hampus (C) §§192-204
Jonny Jones (C) §§ 195-233
Joanna Stridh (C)
Sussanne Säbb Danielsson (L) §§ 192-194, 205-233
Per Segersteen (M)
Markus Gavatin (M)
Jan Dahlquist (S)
Anki Dåderman (S)
Inger Eriksson (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Lars-Erik Kalles (S)
Nils Gävert (SD) §§ 192-218, 221, 224
Carola von Walter (MP) §§ 219-220, 222-223, 225-233
Susanne Säbb Danielsson (L) §§ 195-204
Britt-Marie Essell (S) §§ 192-203
Carola von Walter (MP) §§ 192-218, 221, 224
Lars-Erik Liss (S)
Ulf Israelsson, kommunchef, §§ 192-210
Terese Renbro, sekreterare
Tina Mårtensson, förbundschef Nedansiljans samordningsförbund, § 192
Camilla Garbergs, projektledare F7, § 193
Marcus Svensson, hållbarhetsstrateg, § 194
Henrik Valgma, VD Dala Vatten och Avfall AB, §§195-196
Anders Hellman, affärsområdeschef VA Dala Vatten och Avfall AB, §§ 195-196
Lisbeth Martinsson, avfallschef Dala Vatten och Avfall AB, §§ 195-196
Fredrika Säfström, konsult WSP, § 197
Lina Gozzi, konsult WSP, § 197
Lena Fröyen, förvaltningschef socialförvaltningen, §§ 198-204
Maria Lasell, enhetschef individ- och familjeomsorgen, §§ 198-204
Björn Evbjer, VD Rättviks Kommunhus AB, § 205
Ann Lissåker, ekonomichef, § 205
Anna Nises Borgström, personalchef, § 208
Per Höglund, kulturchef, § 209
Teresia Holmberg, natur- och miljösamordnare, § 210
Anita Järpholm, § 221
Leif Larsson, § 224
Gunno Hansson, § 224

Ersättare och övriga närvarande

Justerare

Joanna Stridh (C) och Lars-Erik Kalles (S), ers, Hans Furn (C) och Lars-Erik Jonsén (S),

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Terese Renbro

Ordförande
Annette Riesbeck
Justerare
Joanna Stridh

Lars-Erik Kalles

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-28

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Terese Renbro
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2017/925

§ 193

Information - F7 projekt

2017/926

§ 194

De globala och lokala hållbarhetsmålen

§ 195

Taxa för allmänna vattentjänster 2018 Rättviks
kommun

2017/841
00
2017/799
34

§ 196

Avfallstaxa 2018 Rättviks kommun

§ 197

Information - Översiktsplan inför samråd

§ 198

Avgift för administration av dödsbo

§ 199

Förslag om höjning av måltidspriser inom
äldreomsorgen

§ 200

IFO Riktlinjer för egenavgifter för vuxna placerade
på institution eller i familjehem samt för föräldrar
med barn placerade utanför det egna hemmet.

2017/867
750

§ 201

Förslag till kommunstyrelsen IFO reviderade
riktlinjer för handläggning och dokumentation
gällande barn och ungdomar.

2017/868
750

§ 202

Förslag till KS riktlinjer EKB

§ 203

Synpunkter och klagomål socialförvaltningen 1
halvår 2017

2017/876
750
2017/803
709

§ 204

Rapportering ej verkställda beslut Q3 2017

§ 205

Förslag för delning/fission av Rättviks Teknik AB

2017/807
700
2017/902

§ 206

Förslag till bolagsordning för Rättvik Energi AB

2017/908

§ 207

Förslag till bolagsordning för Rättvik Vatten och
Avfall AB

2017/907
00

§ 208

Sysselsättningsprojektet - heltidsplan

2017/45
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Nominering till Rättviks kulturpris

2017/928

§ 210

Nominering till Rättviks miljöpristagare

2017/929

§ 211

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning

§ 212

Årsredovisning 2016 Rättviks naturvårdsfond

§ 213

Månadsuppföljning för förvaltningarna 2017

§ 214

Avtalsförslag turistinformation Furudal

§ 215

VA Västgärde

§ 216

Frågor rörande Kvarngatan i Rättvik

§ 217

Redovisning av ej färdigbehandlade
medborgarförslag 2017

2017/761
000
2017/875
046
2017/405
04
2017/861
402
2017/800
303
2012/339
51
2017/476
009

§ 218

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2017

§ 219

Motion gällande skyltning på infartslederna till
Rättvik

§ 220

Medborgarförslag, att göra järnvägsspåret mellan
Backavägen och Stora industriområdet till en
gångbana

2016/210
312

§ 221

Medborgarförslag om brygga på Helsingland, Anita
Järpholm

2016/435
81

§ 222

Medborgarförslag gällande hållplats för linje 353 mot 2016/211
Backa
31

§ 223

Medborgarförslag om att bygga en gångtunnel eller
bro mellan resecentrum och fontänen.

2017/677
22

§ 224

Medborgarförslag om att låta kommunen ta över
ansvaret för alla vägföreningar och parker, eller ge
dessa fullt täckningsbidrag med kommunal insyn i
föreningarnas styrelse.

2017/594
00

§ 225

Medborgarförslag om att upprätta en
näringslivsstrategi för Furudal

2017/335
14
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KS § 192

Dnr 2017/925

Information - Finsam
Ärendebeskrivning
Tanja Mårtensson, förbundschef Nedansiljans samordningsförbund, var
närvarande och informerade om förbundets verksamhet.
Finsam är ett samordningsförbund där stat, kommun och landsting har som
syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom
rehabiliteringsområdet. Ca 5% av befolkningen tillhör denna målgrupp och
står av olika skäl utanför arbetsmarknaden. Nedansiljans
samordningsförbunds medlemmar består av kommunerna Leksand, Rättvik
och Gagnef, myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt
Landstinget Dalarna.
Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Nils Gävert (SD) och Inger Eriksson (S) yttrade sig i
ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
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2017-11-28
Kommunstyrelsen

KS § 193

Dnr 2017/926

Information - F7 projekt
Ärendebeskrivning
Camilla Garbergs var närvarande och informerade om projektet F7.
F7 är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Mora, Älvdalen, Rättvik,
Malung-Sälen, Vansbro, Orsa och Leksand där målet är att öka tillväxt hos
små företag som har mellan 0-9 anställda i norra och västra Dalarna.
Projektet pågår under tre års tid och i somras hade halva tiden gått. Fram till
dess hade bland annat 50 företagsbesök gjorts, 10 föreläsningar genomförts
och totalt 3 företag hade fått externt stöd för frågor inom bland annat
innovation.
Projektet har fem delmål:
1. Tillväxt
2. Jämställdhet
3. Innovation
4. Internationalisering
5. Regionalt främjande
Yttranden
Annette Riesbeck (C), Per Segersteen (M), Joanna Stridh (C), Britt-Marie
Essell (S), Anki Dåderman (S) och Lars-Erik Jonsén (S) yttrade sig i ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
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Kommunstyrelsen

KS § 194

Dnr 2017/841 00

De globala och lokala hållbarhetsmålen
Ärendebeskrivning
Sedan september 2016 har grupper av politiker ur kommunfullmäktige
arbetat partiöverskridande med att skapa lokala mål för Rättvik, utifrån de
nya globala målen för hållbar utveckling (se bilaga).
De nya globala målen är en fortsättning på det lyckosamma arbetet med
milleniemålen och innebär en satsning där alla världens länder försöker
sträva åt samma håll för att nå en mer hållbar värld.
Bifogade dokument är resultatet av arbetsgruppernas arbete och tanken är att
dessa skall fungera ledande och inspirerande för tjänstemännen som arbetar
med respektive ämne inom kommunen.
Helheten i arbetet med att rikta verksamheterna i linje med dessa lokala mål
kommer att ledas, följas upp och återrapporteras av kommunens
hållbarhetsstrateg.
Tanken är att använda de lokala målen som ett ramverk, ur vilket politiker
kan göra prioriteringar för aktuell tidshorisont, exempelvis mandatperiod.
Det betyder att kommunen fokuserar på olika delar av ramverket varje
mandatperiod, med målsättningen att ha hunnit jobba runt alla delar till
2030, vilket också är målsättningen med de bilagda globala målen.
Målsättningen är därför att vi inför 2019 har ett verksamhetsledande
dokument att utgå ifrån, innehållande kommunens mål. Det dokumentet tar
hänsyn till lokala trender och skeenden i Rättvik, men blickar också utåt och
förhåller sig till vår omvärld, i linje med andra länders ambitioner. På det
viset blir de globala målen i lokala- och för Rättviks situation aktuella
varianter, naturliga inslag i Rättviks kommuns verksamhetsplaner i de olika
förvaltningarna. Genom uppföljningar av dessa kan vi säkerställa att vi
bidrar till ett mer hållbart Rättvik och till en mer hållbar värld.
Gällande våra kommunala bolag så kommer arbetet med ägardirektiven att
föreslås som kommunikativ grund för att även dessa skall införlivas i
hållbarhetsarbetet.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Anta de lokala målen enligt tjänsteskrivelsen.
2. Uppdra åt hållbarhetsstrategen att i samråd med kommunledningen
leda arbetet med att under 2018 sammanföra de prioriterade lokala
målen med våra strategiska mål och utskottsmålen.

_____________________________________________________________________________________
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KS § 194 forts.
Tf förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen Hans-Erik Berman
föredrog ärendet.
Yttranden
Anki Dåderman (S), Joanna Stridh (C) och Hans Furn (C) yttrade sig i
ärendet.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag
___________________
Hållbarhetsstrateg Marcus Svensson föredrog ärendet.
Yttranden
Lars-Erik Jonsén (S), Hans Furn (C), Camilla Ollas Hampus (C), Joanna
Stridh (C), Nils Gävert (SD), Inger Eriksson (S) och Carola von Walter (MP)
yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
_________________
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KS § 195

Dnr 2017/799 34

Taxa för allmänna vattentjänster 2018 Rättviks kommun
Ärendebeskrivning
Från Dala Vatten och Avfall AB förelåg en skrivelse gällande förslag till
taxa för allmänna vattentjänster för 2018 i Rättviks kommun. Ärendet
föredrogs av Ulf Israelsson.
Dala Vatten och Avfall AB föreslår kommunfullmäktige i Rättviks kommun
att anta förslag till ny ”Taxa för allmänna vattentjänster Rättviks kommun
2018” som är:


Brukningsavgifterna höjs med 2%



Anläggningsavgiften höjs med 5%.

Yttranden
Hans Furn (C), Anki Dåderman (S), Jan Dahlquist (S) och Annette Riesbeck
yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att anta Dala Vatten och Avfall AB:s förslag
till ny taxa för allmänna vattentjänster i Rättviks kommun för 2018 samt att
bjuda in Dala Vatten och Avfall AB till kommunstyrelsens möte 2017-11-28
för en föredragning.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anta Dala Vatten och Avfall AB:s förslag till ny ”Taxa för allmänna
vattentjänster i Rättviks kommun för 2018.”
2. Bjuda in Dala Vatten och Avfall AB till kommunstyrelsens
sammanträde 2017-11-28.
___________________
Henrik Valgma, VD Dala Vatten och Avfall AB, och Anders Hellman,
Affärsområdeschef VA, föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C), Jonny Jones (C), Lars-Erik Kalles (S), Inger Eriksson (S),
Lars-Erik Jonsén (S) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Lars-Erik Kalles (S) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Hans Furn (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag men med
ändringen att anläggningsavgiften ska höjas med 10%.
Jonny Jones (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag men med
ändringen att anläggningsavgiften ska höjas med 10 % samt att Dala Vatten
och Avfall AB får i uppdrag att se över den totala taxekonstruktionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att
kommunstyrelsen bifallit Hans Furns (C) yrkande.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller Hans Furns (C) yrkande röstar ja.
Den som bifaller allmänna utskottets förslag röstar nej.
Votering
Följande ledamöter röstade ja:
Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C), Camilla Ollas Hampus (C), Jonny
Jones (C), Joanna Stridh (C), Markus Gavatin (M) och Per Segersteen (M).
Följande ledamöter röstade nej:
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén
(S), Lars-Erik Kalles (S) och Nils Gävert (SD).
Voteringen utföll med 7 ja och 6 nej.
Kommunstyrelsen har därmed bifallit Hans Furns (C) yrkande.
Proposition
Ordföranden ställde sedan proposition på Jonny Jones (C) tilläggsyrkande att
Dala Vatten och Avfall AB får i uppdrag att se över den totala
taxekonstruktionen och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Brukningsavgifterna höjs med 2%.
2. Anläggningsavgifterna höjs med 10%.
3. I övrigt anta Dala Vatten och Avfall AB:s förslag till ny ”Taxa för
allmänna vattentjänster i Rättviks kommun för 2018.”
4. Uppdra till Dala Vatten och Avfall AB att se över den totala
taxekonstruktionen.
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Reservation
Mot beslutet om anläggningsavgiften reserverade sig Jan Dahlquist (S), Anki
Dåderman (S), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén (S), Lars-Erik Kalles (S)
och Nils Gävert (SD)
__________________
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KS § 196

Dnr 2017/798 452

Avfallstaxa 2018 Rättviks kommun
Ärendebeskrivning
Från Rättviks Teknik AB förelåg förslag till avfallstaxa för Rättvik kommun
2018.
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader.
Taxan innebär följande:
-

Oförändrad avfallstaxa

-

Oförändrad slamtaxa

Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att förslag till oförändrad avfallstaxa antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avfallstaxan och slamtaxan för Rättviks kommun under 2018 blir
oförändrad från år 2017.
__________________
Lisbeth Martinsson, avfallschef Dala Vatten och Avfall AB, föredrog
ärendet.
Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Lars-Erik Kalles (S), Jonny Jones (C) och Lars-Erik
Jonsén (S) yttrade sig i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
____________________

_____________________________________________________________________________________
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KS § 197

Dnr 2017/927

Information - Översiktsplan inför samråd
Ärendebeskrivning
Fredrika Sävström och Lina Gozzi från konsultföretaget WSP gav
information om arbetet med översiktsplanen inför samråd.
Alla kommuner i Sverige ska ha en översiktsplan som ska uppdateras vart
fjärde år. Rättviks översiktsplan är från 1992 och den har slutat aktualiserats.
Fredrika och Lina har arbetat med översiktsplanen sedan i våras men
projektet drogs igång redan 2012. En styrgrupp är tillsatt för arbetet med
översiktsplanen och den består av fem personer som både tjänstemän och
politiker.
Yttranden
Lars-Erik Jonsén (S), Anki Dåderman (S), Hans Furn (C) och Joanna Stridh
(C) yttrade sig i ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
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KS § 198

Dnr 2017/853 206

Avgift för administration av dödsbo
Ärendebeskrivning
Enligt 18 kap 2 § ärvdabalken och 5 kap 2 § begravningslagen har en
kommun rätt att ta ut ersättning av ett dödsbo för sina kostnader för
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. En kommun får
dock, enligt 8 kap 3 c kommunallagen, inte ta ut högre avgift än vad som
svarar mot kostnaden för de tjänster som kommunen tillhandahåller, den så
kallade självkostnadsprincipen.
Av 4 kap mervärdesskattelagen framgår att om en omsättning utgör ett led i
myndighetsutövning så utgör inte den sådan yrkesmässig verksamhet som
innebär att moms ska erläggas till staten. Den rådande uppfattningen inom
kommunerna är att aktuella åtgärder utgör myndighetsutövning och Sveriges
kommuner och landsting (SKL) rekommenderar att moms inte tas ut på
dessa taxor.
SKL rekommenderar att kommunen fastställer ett avgiftsuttag per timme
motsvarande 0,8 procent av prisbasbeloppet.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att timavgiften för
kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 18 kap 2 § ärvdabalken
och 5 kap 2 § begravningslagen ska vara 0,8 procent av prisbasbeloppet.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta socialförvaltningens förslag om att besluta att timavgiften för
kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 18 kap 2 §
ärvdabalken och 5 kap 2 § begravningslagen ska vara 0,8 procent av
prisbasbeloppet.
__________________
Lena Fröyen, förvaltningschef socialförvaltningen, föredrog ärendet.
Yttranden
Joanna Stridh (C) yttrade sig i ärenet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt socialutskottets förslag
___________________

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/869 706

Förslag om höjning av måltidspriser inom
äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Måltidsavgiften för boende vid särskilt boende samt avgift för matlådor ska
varje år revideras i enlighet med internpriser från kostenheten. Nuvarande
måltidsavgift är enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-12-03, 3 300
kronor per månad och avgift per matlåda som hemtjänsten beställer är 52
kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialutskottet föreslås ge förslag till kommunfullmäktige att besluta att anta
förvaltningens förslag till ny avgift för matabonnemang i särskilt boende från
och med 2018-01-01 om 3 630 kronor per månad, vilket innebär en höjning
med 330 kronor per månad, samt anta förslag om att höja avgiften för
biståndsbeslutade matlådor till 56 kronor per låda från och med 2018-01-01.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förvaltningens förslag om att från och med 2018-01-01 höja
avgiften för matabonnemang vid särskilt boende till 3 630 kronor per
månad samt höja avgiften för biståndsbeslutade matlådor till 56
kronor per månad.
__________________
Lena Fröyen, förvaltningschef socialförvaltningen, föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt socialutskottets förslag
____________________

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/867 750

IFO riktlinjer för egenavgifter för vuxna placerade på
institution eller i familjehem samt för föräldrar med
barn placerade utanför det egna hemmet
Ärendebeskrivning
Individ- och familjeomsorgen har tagit fram riktlinjer för egenavgifter för
vuxna placerade på institution eller i familjehem samt för föräldrar med barn
placerade utanför det egna hemmet.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta riktlinjerna Egenavgifter
Handläggning av egenavgifter för vuxna placerade på institution eller i
familjehem samt för föräldrar med barn placerade utanför det egna hemmet
upprättade 2017-10-27.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta socialförvaltningens förslag om att anta riktlinjerna
Egenavgifter Handläggning av egenavgifter för vuxna placerade på
institution eller i familjehem samt för föräldrar med barn placerade
utanför det egna hemmet upprättade 2017-10-27.
___________________
Maria Lasell, enhetschef Individ- och familjeomsorgen, föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Anta riktlinjerna ”Handläggning av egenavgifter för vuxna placerade
på institution eller i familjehem samt för föräldrar med barn
placerade utanför det egna hemmet” upprättade 2017-10-27.
___________________
Sändlista:

M Lasell
L Fröyen

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/868 750

Reviderade riktlinjer för handläggning och
dokumentation gällande barn och unga
Ärendebeskrivning
Individ- och familjeomsorgens riktlinjer för handläggning och
dokumentation gällande barn och ungdomar har reviderats.
Förvaltningens förslag till beslut
Att kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna Barn och ungdomar
Handläggning och dokumentation reviderade 2017-10-27.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta individ- och familjeomsorgens riktlinjer ”Barn och ungdomar
Handläggning och dokumentation” reviderade 2017-10-27.
____________________
Maria Lasell, enhetschef individ- och familjeomsorgen, föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Anta individ- och familjeomsorgens riktlinjer ”Barn och ungdomar
Handläggning och dokumentation” reviderade 2017-10-27.
___________________
Sändlista:

M Lasell
L Fröyen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

17

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-28
Kommunstyrelsen

KS § 202

Dnr 2017/876 750

Riktlinjer EKB
Ärendebeskrivning
Individ- och familjeomsorgen har tagit fram riktlinjer för hur
handläggningen av ärenden gällande ensamkommande barn ska se ut i
samband med Migrationsverkets beslut i frågan om uppehållstillstånd samt
gällande barnets ålder.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialutskottet föreslås ge förslag till kommunstyrelsen om att anta Riktlinje
om handläggning vid beslut från Migrationsverket gällande
ensamkommande barn daterad 2017-11-07.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta socialförvaltningens Riktlinje om handläggning vid beslut från
Migrationsverket gällande ensamkommande barn daterad 2017-1107.
________________
Maria Lasell, enhetschef individ- och familjeomsorgen, föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Anta socialförvaltningens Riktlinje om handläggning vid beslut från
Migrationsverket gällande ensamkommande barn daterad 2017-1107.
_______________
Sändlista:

M Lasell
L Fröyen
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Dnr 2017/803 709

Synpunkter och klagomål socialförvaltningen 1 halvår
2017
Ärendebeskrivning
För kännedom redovisas synpunkter och klagomål 1 halvåret 2017.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.
Informationen läggs därmed till handlingarna.
___________________
Lena Fröyen, förvaltningschef socialförvaltningen, föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
__________________
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Dnr 2017/807 700

Rapportering ej verkställda beslut Q3 2017
Ärendebeskrivning
Under tredje kvartalet 2017 har ett Ej verkställt beslut inrapporterats. Detta
beslut gäller insatsen Kontaktfamilj, verksamhetsområde IFO och kvarstår
sedan tidigare kvartal.
Vidare har fyra stycken avbrott i verkställighet rapporterats in, tre stycken
gällande insatsen Kontaktfamilj och ett insatsen Kontaktperson. Samtliga hör
till verksamhetsområden IFO.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.
Därefter informationen till handlingarna.
___________________
Lena Fröyen, förvaltningschef socialförvaltningen, föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

20

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-28
Kommunstyrelsen

KS § 205

Dnr 2017/902

Förslag för delning/fission av Rättviks Teknik AB
Ärendebeskrivning
Rättviks kommun kommunhus AB (RKAB) har utrett möjligheterna till att
omstrukturera verksamheterna inom koncernen till att bli mer renodlade i
koncernens bolag.
Verksamheten bedrivs idag i RKAB som moderbolag där dotterbolagen.
-

Rättviks Teknik AB (RTAB) bedriver verksamhet inom fjärrvärme,
VA- och avfall. Dessutom ägs delar av ett vindkraftverk där man
producerar vindkraft för egen förbrukning.

-

Rättviks Fastigheter AB (RFAB) äger och förvaltar bostäder och
kommersiella fastigheter. Dessutom ägs vindkraftverk där man
producerar vindkraft för egen förbrukning.

-

Rättvik Skoljordbruk AB bedrivs i eget aktiebolag som dotterbolag
inom koncernen.

Orsakerna till utredningen är flera men en av dem är att riksdagen beslutat
om en energiskatt ska tas ut för egenproducerad el från och med 1 juli 2016.
Styrelsen i RKAB beslutade under våren 2016 att ge Björn Evbjer VD i
uppdrag att utreda möjligheten samt se över konsekvenserna av att dela på
energiverksamheterna respektive VA- och avfallsverksamheterna i två
separata bolag.
Verksamheterna omfattar tillgångar i form av fastigheter, byggnader,
personal, anläggningar, ledningar och fodringar m.m. Verksamheterna
omfattar även eget kapital och skulder i form av extern upplåning.
I den utredning som genomförts påvisas att en omstrukturering kan
genomföras genom s.k fission där all verksamhet som bedrivs i RTAB
upplöses och överförs i två separata bolag. Överföringen kan då ske utan
ekonomiska konsekvenser och verksamheten kan fortsätta att bedrivas som
två separata bolag. Utredningen föreslår att fission görs som steg 1 och att
därefter, som steg 2, all vindkraftverksamhet inom RFAB överförs till det
nybildade energibolaget.
Omstruktureringen är väsentlig och förutsätter beslut i kommunfullmäktige.
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Förvaltningens förslag till beslut
1.Genomföra en fission av Rättviks Teknik AB där all verksamhet som
bedrivs i RTAB upplöses och överförs i två separata bolag.
2. Ett av bolagen Rättvik Energi AB omfattar produktion och försäljning av
fjärrvärme samt vindkraft.
3. Ett av bolagen Rättvik Vatten och Avfall AB omfattar vatten-och avloppssamt avfallsverksamheterna.
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Jonny Jones (C), Lars-Erik Jonsén (S), Anki Dåderman
(S), Per Segersteen (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt
att till kommunfullmäktige inkomma med mer underlag till fissionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Genomföra en fission av Rättviks Teknik AB där all verksamhet som
bedrivs i RTAB upplöses och överförs i två separata bolag.
2. Ett av bolagen Rättvik Energi AB omfattar produktion och
försäljning av fjärrvärme samt vindkraft.
3. Ett av bolagen Rättvik Vatten och Avfall AB omfattar vatten-och
avlopps- samt avfallsverksamheterna.
4. Till kommunfullmäktige kompletteras ärendet med ett ekonomiskt
underlag.
______________________
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Dnr 2017/908

Förslag till bolagsordning till Rättvik Energi AB
Ärendebeskrivning
Förslag till bolagsordning för det nya helägda bolaget Rättvik Energi AB har
upprättats. Rättvik Energi AB verksamhet föreslås omfatta produktion och
försäljning av fjärrvärme och vindkraft.
Förvaltningens förslag till beslut
- Godkänna bilagd bolagsordning för Rättvik Energi AB
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Godkänna bilagd bolagsordning för Rättviks Energi AB
__________________
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Dnr 2017/907 00

Förslag till bolagsordning för Rättvik Vatten och Avfall
AB
Ärendebeskrivning
Förslag till bolagsordning för det nya helägda bolaget Rättvik Vatten och
Avfall har upprättats. Rättvik Vatten och Avfall AB föreslås omfatta vattenoch avlopps- samt avfallverksamheterna.
Förvaltningens förslag till beslut
- Godkänna bilagd bolagsordning för Rättvik Vatten och Avfall AB.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Godkänna bilagd bolagsordning för Rättvik Vatten och Avfall AB.
__________________
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Sysselsättningsprojektet - heltidsplan
Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från personalchef Anna Nises Borgström.
”Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande inom Rättviks
kommun utifrån den kollektivavtalade målsättningen Heltid som
norm 2021 och tidigare fattat lokalt beslut om Heltid en rättighet
– deltid en möjlighet.
Bakgrund

Arbetstagarorganisationen Kommunal och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm inom
Kommunals avtalsområde och har som målsättning att fler ska arbeta heltid.
En norm är en idé, föreställning och förväntan kring vad som anses vara
"det normala" i ett visst sammanhang.
Inom vård och omsorg, i de yrken som i många fall återfinns inom
Kommunals avtalsområde, är deltidsarbetet mycket utbrett. På andra delar av
arbetsmarknaden är det däremot närmast en självklarhet att utgångspunkten
är att arbeta heltid.
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver
välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som det normala för
anställning inom välfärdssektorn kan i förlängningen dessutom minska
behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet. Heltidsarbete
ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning.
Målsättningen, som finns upptagen i det centrala kollektivavtalet
Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – (HÖK 16 - prolongerad), är att
tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att
redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag.
Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov
och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31.
Planen ska vara förankrad och framtagen i samverkan med Kommunal
lokalt. Planen ska enligt gällande kollektivavtal omfatta Kommunals
avtalsområde.
I oktober 2011 beslutade Rättviks kommuns kommunfullmäktige att bifalla
motion Heltid en rättighet – deltid en möjlighet. Sedan dess har arbete
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

25

1(7)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Kommunstyrelsen

KS § 208 forts.
bedrivits i projektform med att identifiera och tillskapa grundförutsättningar
för att kunna verkställa beslutet.
Under 2016 har tog kommunstyrelsen beslut om att skapa ett
kommunövergripande bemanningscenter, vars verksamhet startade 2017-0101. Utveckling av den verksamheten pågår.
Socialförvaltningen anställde i september 2016 en projektledare vars
huvudsakliga uppdrag är att arbeta fram förslag på arbetstidsmodeller med
utgångspunkt i verksamhetens behov, i syfte att möjliggöra erbjudanden om
ökade sysselsättningsgrader. Projektledaren är utsedd till kommunens
representant i SKL:s nätverk för ledare av heltidsprojekt och har under
vintern och våren varit synlig, främst i socialförvaltningens verksamheter
men även i övriga förvaltningar som har medarbetare inom Kommunals
avtalsområde, för att lyssna in medarbetarna och undersöka intresset för
ökade sysselsättningsgrader.
PU har vid sammanträde 2016-09-20 formulerat projektets syfte enligt
följande (PU§26 Dnr 2014/449):
Arbetet med ökade sysselsättningsgrader och heltid ska bidra till:




Ökad jämställdhet
-

Vi ökar anställningstryggheten i kommunen

-

Vi möjliggör ekonomisk självständighet för individen

Attraktiv arbetsgivare
-



Säkra personalförsörjningen
-

Justerandes sign

Att erbjuda ökade sysselsättningsgrader är ett led i att vara
en attraktiv arbetsgivare
Personalförsörjningen kan tryggas och rekryteringsbehovet
minska om fler medarbetare jobbar heltid eller, för de som
frivilligt valt deltid, jobbar fler timmar än idag.
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Nulägesbeskrivning

Hel- och deltidsanställda
Hela kommunen

Antal

Andel

Heltidsanställda

632 st.

54,3%

Deltidsanställda 75-99%

378 st.

34,47%

Deltidsanställda 1-74%

154 st.

13,23%

Omsorg äldre och med
funktionsvariation

Antal

Andel

Heltidsanställda

147 st.

28,43%

Deltidsanställda 75-99%

266 st.

51,45%

Deltidsanställda 1-74%

104 st.

20,12%

Av de 1164 månadsavlönade i Rättvik kommun är 54,3% anställda på heltid.
Det placerar Rättvik på plats 277 i rankningen över andelen heltidsanställda i
landets kommuner.1
De månadsavlönade i Rättvik kommun utför 91% av den arbetade tiden i
kommunen. Resterande 8,21% utförs av timavlönade. Genomsnitt för alla
kommuner 2016 var att 8% av den arbetade tiden utfördes av timavlönade.
Vidare är det i praktiken 48,98% av de månadsavlönade i Rättvik kommun
som faktiskt arbetar heltid. Av de månadsavlönade inom vård och omsorg i
Rättvik kommun är det i praktiken 26% som faktiskt arbetar heltid.
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I tabellen nedan visas andelen heltidsarbetande, av de månadsavlönade, inom
olika verksamhetsområden i kommunen där Kommunal har medlemmar som
arbetar deltid.
Verksamhetsområde

Andel heltidsarbetande

Omsorg om äldre och personer med
funktionsvariation

26%

Gymnasium och Komvux

66,41%

Grundskola & förskoleklass

64,53%

Förskola och barnomsorg

66,67%

Individ och familjeomsorg

62,5%

Kultur och fritid

43,48%

Övertid, fyllnadstid och sjukfrånvaro
Med rätt bemanning kan kostnader för fyllnadstid och övertid begränsas.
Utgångsläget för Rättviks kommun ser ut enligt följande utifrån 2016 års
siffror:
•

Kostnad för fyllnadstid uppgick till 3,5 mkr

•

Kostnad för övertid uppgick till 3,7 mkr

•

Arbetstid motsvarande 81 årsarbetare utfördes av timvikarier

•

Sjukfrånvaron uppgick till 7% för hela kommunen och 9,2% för
socialförvaltningen

Rekryteringsbehov
Under 2017 är det totalt 146 av medarbetarna, dvs 14%, som uppnår 61 års
ålder eller mer och ca 30% av våra medarbetare. Enligt gällande regler har den
anställde avgångsskyldighet vid 67 års ålder. Samtidigt kan medarbetaren
avgå med pension tidigast från och med 61 års ålder. Det innebär att
tidpunkten för pensionsavgång är någonstans mellan 61 och 67 års ålder.
Under de två senaste åren har rekrytering av nya tillsvidareanställda uppgått
till ca 110 per år.
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I takt med att kommunens befolkning blir äldre enligt nuvarande prognos
kommer behovet av personal inom vård och omsorgssektorn öka ytterligare,
i kombination med att pensionsavgångarna är fortsatt höga.
Önskade förändringar i sysselsättningsgrader
Bland kommunens befintliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde är
det 103 medarbetare som under våren 2017 angett att de önskar heltidstjänst.
Ytterligare 37 medarbetare anger önskemål om ökad sysselsättningsgrad.
Utifrån dessa medarbetares nuvarande sysselsättningsgrad skulle önskad
förändring motsvara en ökning av tillgänglig arbetskraft om 27,66
årsarbetare.
Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande i Rättviks kommun heltidsplanen
1. Utifrån verksamheternas behov och mål måste bemanning, arbetssätt
och rutiner analyseras för att skapa underlag till en bild av optimerad
bemanning där såväl verksamhetens som medarbetares behov i
möjligaste mån kan tillgodoses. Under hösten 2017 kommer
projektledaren inleda denna analys tillsammans med berörda
enhetschefer.
2. Löpande förankring av innebörden av följande steg i handlingsplanen
i organisationen genom dialog med såväl chefer som medarbetare.
3. En schemaläggningsplanerare ska rekryteras till bemanningsenheten
för att stötta verksamheterna med bemanningsplaneringen.
4. Bemanningsenhetens uppdrag utökas till att omfatta bemanning
utifrån de behov som verksamheterna anmäler in.
5. Fortsatt utredning och förankring av förutsättningar för ändrade
arbetstidsmodeller. Utgångspunkt ska vara framtagande av
arbetstidsmodeller som är hälsosamma för medarbetaren och
sammanhållen arbetstid ska eftersträvas.
6. Hösten 2018 lämnas erbjudande om ökade sysselsättningsgrader
utifrån önskemål till befintliga medarbetare inom Kommunals
avtalsområde. Föreslagen struktur där följande sysselsättningsgrader
är valbara: 60%-80%-100%.
7. Från och med januari 2019 är utgångspunkten att alla
tillsvidaretjänster inom Kommunals avtalsområde utlyses som
heltidstjänster vid rekrytering.
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8. Under 2018 undersöks förutsättningar att bredda projektet till att
omfatta hela kommunen genom förankring och utredning av
önskemål och förutsättningar för rätt till heltid även inom dessa
verksamheter.
Mål för Rättviks kommuns heltidsplan

2018
Antal heltidsarbetande har ökat med 100 personer; andel heltidsarbetande är
60% och den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat.
2019
Heltid är det normala vid nyanställning på tillsvidaretjänst inom Kommunals
avtalsområde. Andel heltidsarbetande är 70%.
2020 - 2021
Antal heltidsarbetande fortsätter öka och heltid är en rättighet i hela
organisationen. Andel heltidsarbetande är 80% 2020 och 90% 2021.
Oönskade deltider är försvunna och andelen timavlönad personal har
minskat.”
Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Yvonne Junell (C) och Joanna Stridh (C) yttrade sig i
ärendet.
Yrkanden
Britt-Marie Essell (S) yrkade att handlingsplanen antas och att den ska till
kommunstyrelsen för beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
personalutskottet bifallit detsamma.
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta föreslagen handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande och
föreslagna mål enligt heltidsplanen.
__________________
Personalchef Anna Nises Borgström föredrog ärendet.
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Yttranden
Annette Riesbeck (C), Joanna Stridh (C), Hans Furn (C), Inger Eriksson (S),
Anki Dåderman (S), Jonny Jones (C), Per Segersteen (M) och Lars-Erik
Kalles (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till personalutskottets förslag. I detta yrkande
instämde Hans Furn (C) och Anki Dåderman (S).
Kommunstyrelsens beslut
- Anta föreslagen handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande och
föreslagna mål enligt heltidsplanen.
___________________
Sändlista:

Justerandes sign
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Dnr 2017/928

Nominering till Rättviks kulturpris
Ärendebeskrivning
Kulturchef Per Höglund var närvarande och redovisade tre
nomineringsförslag till Kulturpriset 2017.
Kulturenheten föreslår att Berit Zetterqvist utses till mottagare av
kulturpriset 2017.
Kommunstyrelsens beslut
- Utse Berit Zetterqvist till mottagare av Kulturpriset 2017 med
följande motivering:
Berit har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att inspirera andra
inom såväl våra textila traditioner som de folkligt musikaliska.
Genom hennes drivkraft har Berit bidragit och kommer att bidra till
bevarandet och utvecklandet av vårt gemensamma kulturarv samt att
föra traditioner vidare in i framtiden. Exempel på hennes
mångsidighet är kurser och föreläsningar inom vävning,
skinnberedning och garvning, fällsömnad, stickning, broderi och
ulltovning. Inom det musikaliska området har hon fört
musiktraditioner vidare genom att arrangera Midvinterkonserter i
Rättviks kyrka och varit initiativtagare till den kommande
musikstiftelsen G-klaven i Dalarna som förvaltas av Rättviks
pastorat.
_____________________
Sändlista:

B Zetterqvist
Kulturenheten

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/929

Nominering till Rättviks miljöpristagare
Ärendebeskrivning
Från samhällsutvecklingsförvaltningen har det inkommit ett
nomineringsförslag till miljöpristagare 2017.
KFV Rättviks viltjour föreslås till mottagare av miljöpriset 2017.
Kommunstyrelsens beslut
- KFV Rättviks viltjour utses till mottagare av miljöpriset 2017 med
följande motivering:
KFV Rättviks viltjour har varit verksamma sedan 2008 och de hör till
KFV riks (Katastrofhjälp Fåglar och Vilt). De har tillstånd från
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att hålla vilt för
rehabilitering.
Varje år tar anläggningen, tillsammans med sina volontärer, emot ett
hundratal igelkottsungar, ugglor, trädgårdsfåglar och andra djur
som ges veterinärvård, god mat och lugn och ro så att de skall kunna
släppas ut i naturen igen. Majoriteten av de djur de tar emot är
skadade av mänsklig aktivitet exempelvis trafikskadade djur. De ger
rådgivning till privatpersoner och ordnar besök hos veterinär om det
behövs. Anläggningen drivs helt ideellt och är beroende av gåvor för
att kunna finansiera sin verksamhet.
Viltjouren har i snart 10 år, dag och natt, bedrivit ett engagerat och
beundransvärt arbete och räddat livet på ett stort antal djur som farit
illa. Viltjouren är en värdig vinnare av årets miljöpris.
___________________
Sändlista: KFV Rättviks viltjour
Samhällsutvecklingsförvaltningen

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/761 000

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 Januari 2018 börjar en ny kommunallag gälla. Av den
nya kommunallagen följer bland annat vissa tillägg i de bestämmelser som
reglerar innehållet i förbundsordningar, innebärande att Region Dalarna
initierat en översyn av sin förbundsordning.
Vidare har vissa förändringar beträffande Region Dalarnas verksamhet skett
respektive kommer att ske. Som exempel kan nämnas att ansvaret för
kollektivtrafiken överförs till Landstinget Dalarna och arbetet med
besöksnäringen överförs till det länsgemensamma bolaget Visit Dalarna AB.
Även dessa omständigheter har beaktats i översynsarbetet.
Region Dalarna har den 13 september 2017, § 2015, beslutat föreslå
medlemmarna godkänna det av Region Dalarna utarbetade förslaget till
reviderad förbundsordning. Det reviderade förslaget innebär, utöver vad som
beskrivits ovan, även vissa redaktionella justeringar.
Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning godkänns.
Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige godkänt
ändringarna, dock tidigast 1 januari 2018
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förslaget till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning godkänns.
2. Ändringarna träder i kraft när samtliga medlemmars
kommunfullmäktige godkänt ändringarna, dock tidigast 1 januari
2018.
______________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
_____________________
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/875 046

Årsredovisning 2016 Rättviks naturvårdsfond
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2016.
Kommunchef Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C) och Jonny Jones (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att godkänna Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfonds
årsredovisning för 2016, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2016 och att Teresia Holmberg, naturvårdare, väljs som ordinarie ledamot i
fonden samt har rätt att teckna firma.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfonds årsredovisning för
2016.
2. Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
3. Naturvårdare Teresia Holmberg väljs som ordinarie ledamot i fonden
samt har rätt att teckna firma.
___________________

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/405 04

Månadsuppföljning för förvaltningarna 2017
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har sammanställt förvaltningarnas budgetuppföljning av
2017 års verksamheter. Prognosen är baserad på nio månaders utfall och
visar på ett förväntat budgetunderskott om 7,2 Mkr för driftbudgeten vid
årets slut.
Det förväntade resultatet för 2017 stannar därvid på +4,5 Mkr.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Månadsuppföljningen per den sista september 2017 läggs till
handlingarna.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Jonny Jones (C) och Britt-Marie Essell (S) yttrade sig i ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Månadsuppföljningen per den sista september 2017 läggs till
handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/861 402

Avtalsförslag turistinformation Furudal
Ärendebeskrivning
Till sammanträdet förelåg ett framarbetat samarbetsavtal mellan Rättviks
kommun och Oreboden AB som näringslivschef Helena Back gav
information om.
Målet med samarbetsavtalet är att säkra Furudals serviceutbud i form av en
livskraftig servicebutik och en året-runt-öppen turistinformation som servar
både besökare och ortsbor.
Yttranden
Anki Dåderman (S) och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att näringslivschefen kan arbeta vidare med
avtalet och om förändringar i avtalet uppstår utifrån redan liggande avtal får
näringslivschefen återkomma till allmänna utskottet för en ny dragning.
Rättviks kommun bidrar med 120 000 SEK/år varav 80 000 SEK tas ur
näringslivsenhetens budget och 40 000 SEK ur kommunstyrelsens budget.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Näringslivschefen kan arbeta vidare med avtalet.
2. Om förändringar i redan liggande avtal uppstår ska näringslivschefen
återkomma till allmänna utskottet för en ny dragning.
3. Rättviks kommun bidrar med 120 000 SEK/år varav 80 000 SEK tas
ur näringslivsenhetens budget och 40 000 SEK tas ur
kommunstyrelsens budget.
__________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Camilla Ollas Hampus (C), Jonny Jones (C), Britt-Marie Essell (S) och Hans
Furn (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
1. Näringslivschefen kan arbeta vidare med avtalet.
2. Om förändringar i redan liggande avtal uppstår ska näringslivschefen
återkomma till allmänna utskottet för en ny dragning.
3. Rättviks kommun bidrar med 120 000 SEK/år varav 80 000 SEK tas
ur näringslivsenhetens budget och 40 000 SEK tas ur
kommunstyrelsens budget.
__________________
Sändlista:

Justerandes sign
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Dnr 2017/800 303

VA Västgärde
Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från Dala Vatten och Avfall AB.

Yttranden
Hans Furn (C) och Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Besluta om utökning av verksamhetsområdet för vatten och
spillvatten, ej dagvatten, med fastigheten Västgärde 7:15 enligt
bilaga.
___________________
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
__________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012/339 51

Frågor rörande Kvarngatan i Rättvik
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit till kommunen med önskemål att få svar på varför
-

kommunen tillåter tung trafik på Kvarngatan under arrangemang

-

ska man som fastighetsägare betala vägavgift till en vägförening
när man ändå betalar skatt till kommunen

-

hastigheten är 50 km i timmen på Kvarngatan.

Förvaltningens synpunkter
Kommunen har tagit beslut på att tillåta tung trafik på Kvarngatan utan att
vara överens med vägföreningen. För de boende är det inte bra med tung
trafik utanför fastigheterna. Vi kan istället låta trafiken ledas in på
kommunens vägar, Slalomvägen och Vålsvedsvägen.
Enskilda vägar är en lösning där föreningar får statliga och kommunala
bidrag för att sköta vägunderhåll. Kommunen har då inget med driften av
vägen att göra, utan ansvaret är föreningarnas.
Hastigheten på Kvarngatan är idag 40km i timmen.
Förvaltningens förslag till beslut
Så länge det finns vägsamfälligheter eller vägföreningar som är levande och
fungerar, finns det inget behov att förändra den ordning som nu gäller.
Att sänka hastigheten till 30 km i timmen är ingen lösning för att få bilister
att sänka hastigheten. Är en attitydfråga. Kommunen kan medverka till att
det blir permanent parkeringsförbud efter hela Kvarngatan och inte bara vid
stora arrangemang.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- enligt förvaltningens förslag.
___________________
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yttranden
Carola von Walter (MP), Lars-Erik Liss (S) och Jonny Jones (C) yttrade sig i
ärendet
Kommunstyrelsens beslut
- Så länge det finns vägsamfälligheter eller vägföreningar som är
levande och fungerar, finns det inget behov att förändra den
ordning som nu gäller.
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
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-

Att sänka hastigheten till 30 km i timmen är ingen lösning för att
få bilister att sänka hastigheten. Kommunen kan medverka till att
det blir permanent parkeringsförbud efter hela Kvarngatan och
inte bara vid stora arrangemang.

___________________
Sändlista:
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Dnr 2017/476 009

Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag
2017
Ärendebeskrivning
Förelåg redovisning nr 2 2017 av ej färdigbehandlade medborgarförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisning nr 2 2017 av ej färdigbehandlade medborgarförslag
läggs till handlingarna.
__________________

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2017/477 009

Redovisning nr 2 2017 av ej färdigbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Förelåg redovisning nr 2 2017 av ej färdigbehandlade motioner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisning nr 2 2017 av ej färdigbehandlade motioner läggs till
handlingarna.
__________________

_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2015/146 000

Motion gällande skyltning på infartslederna till Rättvik
Ärendebeskrivning
Moderaterna i Rättvik, genom Fredrik Ollén, föreslår att kommunen ser över
skyltningen på infartslederna till Rättvik i syfte att skapa en bra, stilig och
tydlig struktur samt att ge näringslivet och kommunen goda förutsättningar
att marknadsföra sina verksamheter.
Näringslivsenheten sympatiserar med Moderaternas förslag om att se över
skyltningen vid infartslederna till Rättvik i syfte att skapa en bra och tydlig
struktur och ge näringslivet och kommunen goda förutsättningar att
marknadsföra sina verksamheter.
Frågan kan vid första anblicken uppfattas som relativt enkel, men det är
regelverk kring skyltning som måste beaktas. Vidare bör frågan diskuteras
med näringsliv och kommun tillsammans för att få en samsyn. Hur vill vi att
det ska se ut? Hur kopplar vi detta till Gestaltningsprogrammet? Vilken sorts
skyltning kan tänkas vara aktuell (digital?), kostnader förknippade med detta
samt fördelning av desamma och ansvar mellan parterna.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsutvecklingsförvaltningen får resurser att tillsätta en arbetsgrupp
med tjänstemän, politiker och företagare för att titta på ovan nämnda
frågeställningar.
Ulf Israelsson fördrog ärendet.
Yttranden
Anki Dåderman (S), Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C) och Jan Dahlquist
(S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att motionen ska anses behandlad.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen behandlad.
_____________________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
_____________________
_____________________________________________________________________________________
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Dnr 2016/210 312

Medborgarförslag, att göra järnvägsspåret mellan
Backavägen och stora industriområdet till en gångbana
Ärendebeskrivning
Inger Lind, Centralgatan 10 B, Rättvik, inlämnade 2016-03-14 rubricerade
medborgarförslag.
Förslag
Göra gamla järnvägsspåret mellan Backavägen och Stora industriområdet till
en gångbana.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-14
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.
___________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i
ärendet:
”Förslaget innebär att Rättviks kommun bygger en gångbana på gamla
järnvägsspåret mellan Backavägen och Stora Industriområdet.
Ett av Samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att ansvara för
planering av infrastrukturen i Rättvik. I uppdraget ingår också att utveckla
gång- och cykelvägnätet för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för
oskyddade trafikanter.
Gång- och cykelvägen fanns inte med tidigare i någon planering, men
samma goda tanke har funnits hos förvaltningen som i medborgarförslaget.
Nu byggs gång- och cykelvägen, som beräknas vara klar under hösten
2017.”
Förvaltningens förslag till beslut
- Anse medborgarförslaget behandlat.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse medborgarförslaget behandlat.
____________________
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
_____________________________________________________________________________________
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Yttranden
Inger Eriksson (S) yttrade sig i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
__________________
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Dnr 2016/435 81

Medborgarförslag om brygga på Helsingland
Ärendebeskrivning
Anita Järpholm, Centralgatan 8 B, Rättvik, inlämnade 2016-07-27
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Fixa till en ny och bättre brygga vid Helsingland. Den som ligger där nu är
både sliten och har mist sin flytförmåga.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning och beslut.
________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i
ärendet:
”Förslaget innebär att Rättviks kommun bygger en ny och bättre badbrygga
vid Helsingland.
Förslagsställaren undrar om inte bygglinjen på Gymnasiet kunde bygga
bryggan. Förvaltningen har inga medel idag för att bekosta en ny brygga
utan måste se till att vi kan behålla de bryggor som ska vara kvar. Vi har
redan ett eftersläpat underhåll på bryggor.
Att låta skolan eller någon annan bygga en ny brygga friskriver inte
kommunen från sitt ansvar som huvudman.”
Förvaltningens förslag till beslut
- Avslå medborgaförslaget.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att
yttrandet kompletteras med att en översyn av kommunens bryggbestånd ska
göras, vilket blir utskottets mening.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Yttrandet kompletteras med att en översyn av kommunens
bryggbestånd ska göras.
2. Avslå medborgarförslaget.
___________________
Förslagsställaren var närvarande och talade för sitt ärende. Efter det föredrog
Hans Furn (C) ärendet.
_____________________________________________________________________________________
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Yttranden
Joanna Stridh (C), Inger Eriksson (S), Jonny Jones (C), Lars-Erik Liss (S),
Lars-Erik Jonsén (S), Markus Gavatin (M) och Carola von Walter (MP)
yttrade sig i ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrandet kompletteras med att en översyn av kommunens
bryggbestånd ska göras.
2. Avslå medborgarförslaget.
__________________
Sändlista:

Justerandes sign
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Dnr 2016/211 31

Medborgarförslag gällande hållplats för linje 353 mot
Backa
Ärendebeskrivning
Inger Lind, Centralgatan 10 B, Rättvik, inlämnade 2016-03-14 rubricerade
medborgarförslag.
Förslag
Bygg en hållplats för linje 353 mot Backa vid Flygmyran, Hedslunds IP.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-14
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.
___________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i
ärendet:
”Förslaget innebär att Rättviks kommun bygger en busshållplats för
busstrafiken mot Backa på Backavägen. Trafikanterna får idag kliva av
bussen på vägen eller i diket vilket är trafikfarligt.
Förvaltningen anser att det är lika farligt att kliva på bussen mot Rättvik och
att man bör se på helheten efter Backavägen. Kommunen har för avsikt att
smalna av vägen och/eller fylla igen diken för att få till en bra av- och
påstigning vid Jarlstugan. Åtgärden planeras till 2018.”
Förvaltningens förslag till beslut
- Anse medborgarförslaget behandlat.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse medborgarförslaget behandlat.
___________________
Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade att medborgarförslaget bifallet.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag och
Jonny Jones (C) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.

_____________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande

49

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Kommunstyrelsen

KS § 222 forts.

Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget är bifallet.
____________________
Sändlista:
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Medborgarförslag om att bygga gångtunnel eller bro
mellan resecentrum och fontänen
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-08-08 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
Förslag
”Vägtunnel eller bro”
Motivering
”På grund av trafikstockningarna i hela Rättvik vid arrangemang och
tillställningar. Orsak, övergångsstället från resecentrum till fontänen. Bygga
en gångtunnel eller bro över detta eller under. Är alltid stopp där som följs
med hela riksvägen 70 genom Rättvik.”
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-14
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
___________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i
ärendet:
”Förslaget innebär att Rättviks kommun bygger, antingen en gångtunnel
under väg 70, eller en gångbro över väg 70, vid Resecentrum i Rättvik.
Att genomföra ett sådant bygge kommer att förändra hela området till det
sämre för gångtrafikanter, förfula centrum, försvåra renhållning sommar som
vinter och är ur trygghetssynpunkt en dålig lösning. Väg 70 är också
Trafikverkets väg och det måste finnas ett intresse av att vara med och
finansiera en sådan lösning.”
Förvaltningens förslag till beslut
- Avslå medborgarförslaget.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avslå medborgarförslaget.
____________________
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Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Avslå medborgarförslaget.
_____________________
Sändlista:
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Medborgarförslag om att låta kommunen ta över
ansvaret för alla vägföreningar och parker, eller ge
dessa fullt täckningsbidrag med kommunal insyn i
föreningarnas styrelse
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har 2017-06-16 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
Förslag
”Låt kommunen ta över ansvaret för alla vägföreningar och parker, eller ge
dessa fullt täckningsbidrag med kommunal insyn i föreningarnas styrelse.”
Motivering
”Av 2 kap, 2 § i kommunallagen (1991:900) framgår att kommuner och
landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl
för någon annan. Att kommuner gynnar kommuninnevånare som är
folkbokförda inom stadsplanerat område i kommunen framför andra
kommuninnevånare strider mot likställighetsprincipen. I Rättvik betalar alla
kommunal skatt, det räcker för de som bor inom stadsplanerat område.
Andra som bor där det finns en vägförening betalar en extra avgift till denna
(alltså en extra kommunalskatt för att de bor vid en väg, som alla ändå får
åka på). Ta Mora, Falun och Borlänge som exempel. De har löst problemet
på sina sätt. Det är dags för Rättvik att äntligen vara föregångare och inte
minst följa lagen.”
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-14
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
_____________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i
ärendet:
”Förslaget innebär att Rättviks kommun tar över vägföreningarnas ansvar för
vägar- och grönytor, eller ger fullt täckningsbidrag med kommunal insyn i
föreningarnas styrelser. Motiveringen är att kommunen ska behandla alla
medborgare lika oavsett var man bor i kommunen.
Rättviks kommun har valt att ge bidrag till föreningar som sköter vägar- och
grönområden och är vanligt förekommande i många kommuner.
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Om kommunen väljer att ändra på den ordningen kommer det att påverka
förvaltningen och innebära ökade kostnader med bl. a. fler anställda.
Idag betalar kommunen ut bidrag till ca 60 föreningar.
Förvaltningens förslag till beslut
- Avslå medborgarförslaget.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avslå medborgarförslaget.
___________________
Förslagsställaren var närvarande och talade för sitt ärende. Efter det föredrog
Hans Furn (C) ärendet.
Yttranden
Lars-Erik Liss (S), Lars-Erik Kalles (S), Joanna Stridh (C), Jonny Jones (C),
Lars-Erik Jonsén (S), Anki Dåderman (S), Hans Furn (C) och Jan Dahlquist
(S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Jonny Jones (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag med
tillägget att samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att se över
bidragsmodellen för kommunens vägföreningar. I detta yrkande instämde
Inger Eriksson (S) och Lars-Erik Kalles (S).
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Hans Furns (C) och Jonny Jones (C)
yrkanden och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.
Kommunstyrelsens beslut
1. Avslå medborgarförslaget
2. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att se över modellen
och nivåerna för bidrag till kommunens vägföreningar.
__________________
Sändlista:

Justerandes sign
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Medborgarförslag om att upprätta en
näringslivsstrategi för Furudal
Ärendebeskrivning
Göran Persson, Saharavägen 21, Furudal, inlämnade 2017-04-04 rubricerade
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Upprätta en näringslivsstrategi för Furudal.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
_____________________
Förelåg en tjänsteskrivelse från näringslivsenhetens chef Helena Back.
”Just nu pågår en s.k. LEA (lokal ekonomisk analys) i Furudal. I denna mäts
bland annat den disponibla inkomst som finns i Furudal samt hur mycket av
den samma som stannar i Furudal och vad som är ”läckage”. Vilka ”luckor”
finns i näringsutbudet? Vad kan man inte köpa (tjänst eller produkt) lokalt?
Man använder sig av SCBs siffror i denna analys. När LEA är klar ska den
utmynna i en utvecklingsplan för Furudal där man kan se hur näringsutbudet
och efterfrågan matchar varandra. Förhoppningsvis kan denna vara klar
kvartal 1, 2018.
Lämpligt vore, att när den utvecklingsplanen presenteras för näringen i
Furudal, att man då också diskuterar med näringen hur man kan gå vidare
med en mer heltäckande plan eller strategi för näringslivsutveckling. Viktigt
är att den lokala näringen känner att drivkraften ligger hos dem och att de
känner att de får ett bra stöd av kommunen
Förvaltningens förslag till beslut
Invänta arbetet med den lokalekonomiska analysen för att därefter ha ett
möte med den lokala näringen för att se deras vilja och tankar kring en
näringslivsstrategi för Furudal.”
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade att medborgarförslaget ska anses behandlad.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
_____________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse medborgarförslaget behandlat.
__________________
Annette Riesbeck (C) föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget är behandlat.
_________________
Sändlista:

Justerandes sign
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Dnr 2016/288 84

Medborgarförslag angående hissade flaggor
Ärendebeskrivning
Anitha Svensson, Storgatan 21, Rättvik, inlämnade 2016-05-09 rubricerade
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Att man inte ska ha tomma kala flaggstänger här i Rättvik. Tänk vad trevligt
och välkomnande det ser ut med en vajande flagga i topp. ………..
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-16
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
__________________
Förelåg en skrivelse från kommunchef Ulf Israelsson.
”Kommunen äger och sköter idag ett antal flaggstänger. Flaggning ger ett
välkomnande och positivt intryck. Redan idag flaggar kommunen de fem
nordiska ländernas flaggor vid infarten till Rättvik vid Raststugan vid
Gärdebyn, skötseln av de flaggorna sker av kommunens fastighetsbolag
RFAB.
När det gäller de fyra flaggstänger som avses i medborgarförslaget vid
Storgatan förekommer det redan en diskussion om att skaffa profilflaggor
till. Avsikten är att visa de positiva värden Rättvik har att erbjuda besökare,
invånare och företagare, ett slags välkomstbudskap. Det är vanligt att
profilflaggor består av så kallade högkantsflaggor.
Förvaltningens förslag till beslut
- Medborgarförslaget anses därmed besvarat.”
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade att medborgarförslaget ska anses behandlat.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse medborgarförslaget behandlat.
____________________
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Annette Riesbeck (C) föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget är behandlat.
__________________
Sändlista:

Justerandes sign
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Val av ersättare i samhällsbyggnadsutskottet efter Tin
Gumuns (C)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i samhällsbyggnadsutskottet efter
Tin Gumuns (C).
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet bordläggs.
_________________
Kommunstyrelsens beslut
- Utse Jan-Erik Westlund (C) som ny ersättare i kommunstyrelsen efter
Tin Gumuns (C).
___________________
Sändlista:

Jan-Erik Westlund
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Delegationsbeslut chefer och ordföranden 2017
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut fattade av chefer och ordföranden enligt
kommunstyrelsens beslut § 3/2015.
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
_______________
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Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna utskott
(ksau) 2017
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens allmänna utskott §§:
2017-11-07
§ 62

Budget och verksamhetsplaner
Samhällsutvecklingsförvaltningen 2018

§ 63

Budget och verksamhetsplaner Stab- och serviceförvaltningen
2018

§ 64

Ansökan från Ung företagsamhet i Dalarna

§ 65

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Evolution.
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
__________________
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Delegationsbeslut personalutskottet (pu) 2017
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt personalutskottet §§:
2017-11-06
§ 25

Bidrag till föreningar med lönebidragsanställda 2017

§ 29

Politikerarvoden 2018

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Evolution.
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
__________________
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Delegationsbeslut socialutskottet (su) 2017
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets
§§ 2017-10-05, 2017-10-16, 2017-10-25 och 2017-11-09:
2017-10-05
§ 254

Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen

§ 255

Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen

§ 285

Förlängd placering

2017-10-16
§ 287

Yttrande till kammarrätten gällande överklagan av beslut enligt
2, 3 §§ LVU

2017-10-25
§ 288

Överklagat beslut om vård enligt LVU – yttrande till
kammarrätten

2017-11-09
§ 289

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

§ 309

Yttrande gällande undanröjande av påföljd enligt 32 kap 4 §
brottsbalken

§ 320

Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen

§ 321

Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen

§ 322

Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen

§ 323

Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen

§ 324

Matchningsutredning enligt 6 kap 6 § socialtjänstlagen

§ 325

Matchningsutredning enligt 6 kap 6 § socialtjänstlagen

§ 326

Matchningsutredning enligt 6 kap 6 § socialtjänstlagen

§ 327

Matchningsutredning enligt 6 kap 6 § socialtjänstlagen

§ 328

Ansökan om förlängt stöd av kontaktperson enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen

§ 329

Ansökan om institutionsplacering enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen

Besluten förvaras i pärmar på socialförvaltningen
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

63

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-28

Kommunstyrelsen

KS § 231 forts.

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
________________
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Dnr 2017/39 362

Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottet (sbu)
2017
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt samhällsbyggnadsutskottet §§:
2017-09-06
§ 46

Remiss – Översiktsplan för Orsa kommun

2017-10-04
§ 50

Försäljning av fastigheten Boda 12:16, Klockargården

§ 52

Planprioriteringslista daterad 2017-09-21

§ 53

Samråd inför tillståndsansökan för utökad verksamhet vid
Hedlunds Trävaru AB

2017-11-08
§ 56

Detaljplan för Oreplasts verksamhet (Näset 196:14 m.fl.)
- samråd

§ 57

Ansökan om nätkoncession

§ 64

VA-avgift gällande fastigheten, Gärdebyn 7:28, Rättvik

Besluten förvaras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Evolution.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade att ärendet återremitteras för att säkerställa att
samhällsbyggnadsutskottet eller ansvarig tjänsteman har på delegation att
besluta enligt § 50, Försäljningen av fastigheten Boda 12:16 Klockargården.
Proposition
Ordföranden ställda proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för att säkerställa att
samhällsbyggnadsutskottet eller ansvarig tjänsteman har på
delegation att besluta enligt § 50, Försäljning av fastigheten Boda
12:16 Klockargården.
___________________
Sändlista:

SBU
A Sydén
U Israelsson
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Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär:
17:51
Avtal om samverkan och arbetsmiljö
17:49
Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50, fråga om huruvida
anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt
om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad
17:48
Sänkt premie för TGL-KL år 2018
17:47
Budgetförutsättningar för åren 2017–2021
17:46
Budgetpropositionen 2018 och höständringsbudget för år 2017
Rådet för ungdomsfrågor
Protokoll från 2017-10-04 och 2017-04-12, KLK 2017/197
Länsstyrelsen Dalarnas län
Bildande av naturreservatet JUTJÄRN i Rättviks kommun
Region Dalarna
Protokoll 2017-10-25, Delårsbokslut per 2017-08-31,
Budget 2018
Protokoll 2017-09-13
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna
__________________
Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.
__________________
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