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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 75 Information - fallförebyggande arbete 2017/944

§ 76 Ansökan gällande Siljan Snowshoe race och Special 
Olympics

2017/852 
048

§ 77 Ansökan om verksamhetsstöd för 
antidiskrimineringsverksamhet 2018

2017/815 
048

§ 78 Inrättande av kommunförbund 2019 2017/844

§ 79 Medborgarförslag om att ta hand om nyinflyttade 
vanliga svenskar

2017/566

§ 80 Medborgarförslag om lekpark och utegym 2017/462 
81

§ 81 Meddelanden 2017 2017/56
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AU § 75 Dnr 2017/944

Information - fallförebyggande arbete

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2017 skickade fallförebyggande gruppen ut informationsbrev 
till alla kommuninnevånare som är 75 år och äldre. Brevet innehöll en 
checklista, folder och erbjudande om hembesök samt råd och stöd för hur 
man på bästa sätt kan undvika fallolyckor.
Ca 1 600 brev skickades ut vilket har varit uppskattat.

Yttranden
Inger Eriksson (S), Anki Dåderman (S), Annette Riesbeck (C), Fredrik Ollén 
(M), Joanna Stridh (C) yttrade sig i ärendet.

Allmänna utskottets beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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AU § 76 Dnr 2017/852 048

Ansökan gällande Siljan snowshoe race och Special 
olympics  

Ärendebeskrivning 
Siljan snowshoe race ansöker om verksamhetsbidrag med totalt 30 000 SEK 
för verksamhetsåret 2018. 
Beloppet som söks är till arrangemang av Siljan snowshoe race, 15 000 SEK, 
och Special olympics, 15 000 SEK.
Siljan snowshoe race och Special olympics vänder sig till personer med 
funktionsnedsättning och Siljan snowshoe race var först i norden med att 
arrangera en snöskotävling och är fortfarande sverigeledande i 
arrangemanget.
Yttranden
Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att bevilja Siljan snowshoe race om 5 000 SEK 
för pr-avgifter och bevilja Special olympics om 15 000 SEK.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
1. Bevilja Siljan snowshoe race 5 000 SEK för pr-avgifter.
2. Bevilja Special olympics 15 000 SEK.
3. Medlen tas ur kommunstyrelsens budget.

____________________
Sändlista: Siljan Snowshoe race

A Riesbeck
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AU § 77 Dnr 2017/815 048

Ansökan om verksamhetsstöd för 
antidiskrimineringsverksamhet 2018

Ärendebeskrivning 
Rättighetscentrum Dalarna ansöker om verksamhetsstöd om 21 600 SEK för 
verksamhetsåret 2018.
Rättighetscentrum Dalarna, Dalarnas antidiskrimineringsbyrå, startade 2015 
och arbetar med att utveckla och stärka antidiskrimineringsarbetet lokal. 
Syftet med ansökan är att ges förstärkta möjlighet till:

- att som enda regionala antidiskrimineringsbyrå bistå med 
kommunens invånare med kostnadsfri juridisk rådgivning, medling 
och stöd till enskilda individer i diskrimineringsärenden

- att bidra till och delta vid befolkningsinriktade aktiviteter och 
evenemang, för att utbilda och sprida kunskap om diskriminering

- att kunna samverka och samarbeta med olika lokala 
aktörer/skolor/verksamheter i antidiskrimineringsarbete, 
kompetenshöjande insatser och förebyggande av diskriminering

Yttranden
Annette Riesbeck (C), Joanna Stridh (C) och Anki Dåderman (S) yttrade sig 
i ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade avslag på Rättighetscentrum Dalarnas ansökan om 
verksamhetsstöd för verksamhetsåret 2018.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Avslå Rättighetscentrum Dalarnas ansökan om verksamhetsstöd för 

verksamhetsåret 2018.
__________________

Sändlista: Rättighetscentrum Dalarna
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AU § 78 Dnr 2017/844

Inrättande av kommunförbund 2019

Ärendebeskrivning 
Region Dalarna har överlämnat ärende om den politiska arbetsgruppens 
utredning om eventuellt inrättande av ett kommunförbund 2019.
I förberedelsearbetet inför en eventuell regionbildning i Dalarna 2019 
inrättades fem politiska arbetsgrupper. En av dessa skulle bedöma om 
regionbildningen innebar ett behov av ny kommunal samordning och 
organisering i form av ett kommunförbund.
Gruppen består av Jan Bohman (s), ordförande, Anna Hed (c), Lars Isacsson 
(s), Stina Munters (c), Mikael Rosén (m) och Fredrik Rönning (s) med ett 
tjänstemannastöd av Tommy Sandberg och Göran Carlsson.
Vid mötet med Region Dalarnas direktion den 13 december 2017 togs ett 
beslut om att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med en 
förslagspromemoria, som lämnats av den politiska arbetsgrupp utdess inom 
ramen för arbetet med den pågående regionbildningsprocessen.

Gruppen har behandlat frågan:
- För regionbildningen med sig ett behov av ny kommunal samordning 

och organisering i form av ett kommunförbund?
Gruppen förordar bildandet av ett kommunförbund som ska svara mot 
behovet av samordning och organisering inom några viktiga områden:

- En ny samverkansstruktur kommunerna emellan för mellan 
kommunala frågor

- Ett kommunförbund för strukturerat samarbete med en kommande 
region

- En ny hemvist för vissa verksamheter som nu återfinns inom Region 
Dalarna

I enlighet med beslutet i direktionen är Region Dalarna beredda att bistå i 
arbetet med att ta fram förslag till ett grundläggande ramverk för ett 
kommunförbund i Dalarna. Med ramverk avser de exempelvis förslag till 
stadgar, enkelt budgetförslag och uppskattning av avgift baserat på 
verksamhetsinnehåll som det är beskrivet i PM:et.
Därefter kommer arbetet med att driva processen att bilda ett 
kommunförbund i Dalarna bli kommunernas angelägenhet. Det innebär 
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också att var och en av kommunerna i ett senare skede kommer att få ta 
ställning till frågan om medlemskap i det föreslagna kommunförbundet.

Direktionen beslutade följande:

- Kommunerna rekommenderas besluta i enlighet med den 
förslagspromemoria som den politiska arbetsgruppen lämnat.

- Region Dalarna ges i uppdrag att samordna arbetet fram till 
kommunförbundet bildas.  

Förvaltningens förslag till beslut
- Rättviks kommun beslutar i enlighet med den förslagspromemoria 

som den politiska arbetsgruppen lämnat.
- Region Dalarna ges i uppdrag att samordna arbetet fram till 

kommunförbundet bildas.

Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen

Enligt förvaltningens förslag
__________________
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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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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 60-
90 personer i genomsnitt per år för en aktivitet i Rättvik.
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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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AU § 80 Dnr 2017/462 81

Medborgarförslag om lekpark och utegym

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats angående lekpark och utegym. 
Medborgarförslaget anser att förslaget främjar kommunen till det bättre för 
dom barn, vuxna, pensionärer som bor i Rättvik och även turismen som 
kommer till Rättvik. Det skulle göra Rättvik mer attraktivt och tillgängligt. 
Att anlägga lekpark/temapark och utegym skulle främja hälsan för unga och 
gamla man skulle kunna umgås tillsammans och platsen skulle vara vid enån 
inte i skogen utan det skall synas.
Förvaltningens synpunkter
Det är bra att främja folkhälsan genom aktiv lek och träning i alla åldrar.
När kommunen skall bygga och ansvara för ett utegym måste de regler och 
standards som finns på området följas. När det gäller utegym tänker vi i 
första hand på träning för vuxna och inte lekplatser/temaparker. Utegym 
produkter är avsedda att användas av ungdomar och vuxna och bör placeras 
så att de inte förväxlas med lekplatsutrustning. Gymutrustningen kan delas in 
i fitnessutrustning och multisportutrustning som är permanent installerad 
utomhus i offentlig miljö, bör inspekteras och underhållas i enlighet med 
gällande europeisk standard, EN 16630 eller EN 15312- avseende denna 
produktgrupp. 
Lekredskap skall följa den europeiska standarden EN 1176-1177.
Kommunen arbetar idag med planering av ett utegym på Jarlområdet utöver 
det förs det samtal om att bygga en temapark vid Folkmusikenshus. Svenska 
kyrkan har även planer på att bygga en lekplats i Rättvik.

Förvaltningens förslag till beslut
- Medborgarförslaget anses därmed behandlat.

__________________

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Enligt förvaltningens förslag
___________________
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AU § 81 Dnr 2017/56

Meddelanden

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär:
17:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudget för år 2017
17:47 Budgetförutsättningar för åren 2017-2021
17:48 Sänkt premie för TGL-KL år 2018
17:49 Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50 fråga huruvida 

anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt 
om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad

17:51 Avtal om samverkan och arbetsmiljö
17:56 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i 

bostadsrättsform
17:58 Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och 

arbetsmiljö
17:59 Värdesäkring av ersättning som betalats till lärare, skolledare 

och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-
KL

17:60 Hyreshöjning fr.o.m den 1 januari  2018 för lokaler med avtal 
knutna till konsumentprisindex, KPI

Länsstyrelsen Dalarna
- Beslut om bildande av Jutjärns Naturrestervat i Rättvik (KLK 

2017.1408)
- Anteckningar efter uppföljning enligt Lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid          
extraordninära händelser i fredrtid och höjd beredskap (LEH)

                                     (2017/856)
Dalabanans intressenter

- Protokoll från styrelsemöte 2017-09-22 (191118)
Hjälpmedelsnämnden

- Protokoll från 2017-11-02 (191785)
Region Dalarna

- Justerat protokoll Direktionen 2017-09-30 (187348)
- Justerat protokoll Direktionen 2017-10-25 (187376)
- Justerat protokoll Direktionen Budget 2017-10-25 (185605)
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.

____________________
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