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AU § 16 Dnr 2018/173 048

Ansökan Junifestivalen 2018

Ärendebeskrivning 
Arrangörsgruppen för Junifestivalen har inkommit med en ansökan om 
51 000 SEK för arrangemanget kring Junifestivalen 2018. Festivalen är en 
uppskattad aktivitet hos ungdomarna som är i anslutning till 
skolavslutningen, man firar att sommaren har kommit.  
Junifestivalen 2018 planeras att hålla till på Rättvik Bowling och Krog med 
bowling, lazergame, nattklubb och hamburgare. Kvällen avslutas med 
nattbio.
Yttranden
Joanna Stridh (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade att bevilja ungdomsrådet om 30 000 SEK för 
arrangerandet av Junifestivalen 2018.  
Proposition 
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma. 

Allmänna utskottets beslut    
- Arrangörsgruppen för Junifestivalen beviljas 30 000 SEK för 
arrangemanget av Junifestivalen 2018.

___________________
Sändlista: Ungdomsrådet

                                                                  KSO
                                                                  Ekonomichef
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AU § 17 Dnr 2018/167 048

HITTAUT 2018

Ärendebeskrivning 
IK Jarl i Rättvik har ansökt om bidrag för genomförandet av 
friskvårdsprojektet HITTAUT 2018. Det är en uppskattad aktivitet av såväl 
vana som nya motionärer.
Det ansökt beloppet är 10 000 SEK och avser tryckkostnader för kartor.
Yttranden
Jan Dahlquist (S), Joanna Stridh (C), Annette Riesbeck (C), Anki Dåderman 
(S) och Fredrik Ollén (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Joanna Strid (C) yrkade att bevilja IK Jarl bidrag om 10 000 SEK.  
Proposition 
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma. 

Allmänna utskottets beslut    
- Bevilja IK Jarl 10 000 SEK för friskvårdsprojektet HITTAUT 2018.
___________________

Sändlista: IK Jarl
                                            KSO
                                            Ekonomichef

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-03-13

Kommunstyrelsens allmänna utskott

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

AU § 18 Dnr 2017/516 009

Motion om att göra Rättviks kommun till en buss-zon

Ärendebeskrivning 
En motion med samma lydelse som ovan avslog vid fullmäktige 2017-04-27 
med motiveringen att arbetet med skatteväxling och finansiering av 
kollektivtrafiken inte var klar.
Vänsterpartiet Rättvik yrkar att kommunen, när arbetet med skatteväxlingen 
är klar eller i samband med detta arbete, verkar för att göra Rättviks kommun 
till en buss-zon.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
__________________
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
I april 2016 inkom Vänsterpartiet i Rättvik med en motion med samma 
lydelse. Kommunfullmäktige avslog 2017-04-27 motionen med 
motiveringen att arbetet med skatteväxling och finansiering av 
kollektivtrafiken inte var klart. Nu yrkar Vänsterpartiet i Rättvik återigen att 
kommunen verkar för att göra Rättviks kommun till en busszon.
Diskussioner om busszoner har förts av politikerna i Region Dalarna under 
hösten 2017. Man har där kommit överens om att inga förändringar av det 
nuvarande upplägget kommer att göras innan den nya prisstrategin är gjord. 
De räknar med att den kan vara igång tidigast till 2019-07-01. Beslut om 
framtida zongränser tas av kollektivtrafiknämnden i Landstinget.

Förvaltningens förslag till beslut
- Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att motionen avslås.

Yttranden
Annette Riesbeck (C), Anki Dåderman (S) och Joanna Stridh (C) yttrade sig 
i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C), med bifall från Anki Dåderman (S), yrkade att               
efter kommunens beslut om skatteväxling beslutar landstinget/regionen i 
frågor rörande kollektivtrafiken. Frågor om busszoner kommer i framtiden 
att behandlas av ledamöter i landsting/region, vilka vi uppmanar bevaka 
frågan. Motionen ska därmed anses behandlad.  
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Proposition 
Ordförande ställda proposition på Joanna Stridhs (C) yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen    
1. Efter kommunens beslut om skatteväxling beslutar 

landstinget/regionen i frågor rörande kollektivtrafiken. Frågor om 
busszoner kommer i framtiden att behandlas av ledamöter i 
landstinget/regionen, vilka uppmanas bevaka frågan.

2. Motionen anses därmed behandlad.
___________________
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AU § 19 Dnr 2017/916 007

Revisionsrapport Intern kontroll Rättviks Skoljordbruk 
AB

Ärendebeskrivning 
Lekmannarevisorerna ska granska om de kommunala bolagen lever upp till 
det kommunala ändamålet, d.v.s. att bolagen sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen 
som görs inom bolagen är tillräcklig. Lekmannarevisorerna i Rättviks 
Skoljordbruk AB har utifrån risk och väsentlighet beslutat om att genomföra 
en granskning av bolagets övergripande arbete med intern kontroll. PwC har 
genomfört granskningen.
Efter genomförd granskning lämnar revisorernas biträde, PwC, följande 
rekommendationer:

- Bolaget styrelsen rekommenderas att analysera och se över behovet 
av VD för bolaget.

- Kommunstyrelsen rekommenderas att ta fram ett övergripande 
styrdokument som tydligt anger på vilket sätt Rättviks kommun ska 
arbeta för att säkerställa en god intern kontroll.  PwC menar att det 
därefter är viktigt att styrdokumentet görs känt inom hela 
organisationen och att uppföljningar görs avseende dess tillämpning.

- Kommunstyrelsen rekommenderas även att ta fram ett ägardirektiv 
för Rättviks Skoljordbruk AB.

Förslag till yttrande:
Bolagets styrelse har analyserat och sett över behovet av en VD för bolaget. 
Ett förslag till VD har lagts fram till ägarbolaget Rättviks kommun 
kommunhus AB:s styrelse och till gymnasieskolans ledning. Tyvärr har 
berörda parter ännu inte kunnat enas, varför arbetet med att finna en VD går 
vidare. Att tjänsten som VD för bolaget endast motsvarar ca 10 % av en 
heltidstjänst är en komplikation.
Kommunens verksamheter kan beskrivas i ett antal processer, ex att låna ut 
böcker, tillhandahålla barnomsorg, betala ut lön till personalen, köpa in 
material. Redan idag sker ett stort antal kontroller i kommunens processer, 
till exempel ska alla fakturor attesteras av två personer innan de betalas. En 
god intern kontroll säkerställer att kontrollerna sker på ett systematiskt sätt 
som utvärderar och utvecklar kommunens processer.
Förvaltningen är positiv till revisorernas rekommendation att 
kommunstyrelsen bör ta fram ett övergripande styrdokument som tydligt 
anger på vilket sätt Rättviks kommun ska arbeta för att säkerställa en god 
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AU § 19 forts.

intern kontroll. Ett förslag till beslut i frågan är på väg fram för att hanteras i 
kommunstyrelsen inom en snar framtid.
Ägardirektiv för bolaget är framtaget och är nu på väg upp för beslut i 
kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut
- Avge yttrande enligt ovanstående.
___________________

Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen   

Enligt förvaltningens förslag
___________________
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AU § 20 Dnr 2018/191 00

Bildande av kommunförbund Dalarna 2019 

Ärendebeskrivning 
Dalarna har ansökt hos regeringen om bildande av en direktvald region i 
Dalarna 2019. En sådan innebär en egentlig sammanföring av landstinget 
och nuvarande Region Dalarna till vilken det också överförs uppgifter inom 
ramen för det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. En 
regionbildning innebär att nuvarande Region Dalarna upphör vid årsskiftet 
2018/2019. 
En politisk arbetsgrupp har inrättats med uppgiften att bedöma om 
regionbildningen medför ett behov av en ny kommunal samordning och 
organisering i form av ett kommunförbund. Gruppen bestod av Jan Bohman 
(ordförande), Anna Hed, Lars Isacsson, Stina Munters, Mikael Rosén och 
Fredrik Rönning med tjänstemannastöd av Tommy Sandberg, Magnus Höög 
och Göran Carlsson. 
I gruppens direktiv angavs tre olika behov som gruppen ska bedöma för ett 
eventuellt bildande;
- En samverkansstruktur kommunerna emellan för mellankommunala frågor
- Ett kommunförbund att medverka i samverkan med en kommande region.
- Ny hemvist för verksamheter av karaktären kommunal service inom 
Region Dalarna
Gruppen lämnade ett första utlåtande i augusti 2017 och har nu återupptagit 
sitt arbete för ett slutligt förslag och har enats om att föreslå att ett 
kommunförbund ska bildas under 2018. Alla kommuner har att ta ställning 
till sitt eventuella medlemskap men att alla beslutar göra så är ingen absolut 
förutsättning för ett bildande av kommunförbundet enligt gruppens 
uppfattning.
Kommunförbund
Gruppen ska pröva ett kommunförbund vilket är en intresseorganisation för 
kommuner och har formen av en ideell förening vars verksamhet inte 
regleras av någon specifik lag. Det ska ha antagna stadgar och valda 
företrädare för medlemmarna men kan inte träda in i en kommuns ställe och 
exempelvis ta beslut som ankommer på kommunen.
Samverkansstruktur för kommunala frågor och sådana verksamheter 
inom nuvarande Region Dalarna
Dalakommunerna bedriver idag en mycket omfattande mellankommunal 
samverkan i stort sett hela det kommunala verksamhetsfältet och i olika 
geografiska konstellationer. Behovet av en sådan samverkan bedöms inte 
minska framöver utan snarare öka. Kommunerna behöver utöka sin 
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samverkan för att bland annat kunna tillhandahålla välfärdstjänster av hög 
kvalitet och skapa bra förutsättningar för utveckling och ekonomisk tillväxt.
Ett kommunförbund kan enligt arbetsgruppen tjäna flera syften för en utökad 
samverkan. Det kan vara en plattform för gemensamma politiska samtal 
kring förutsättningar och områden för mellan kommunal samverkan. Det kan 
också ha en samordnande och stödjande funktion för nätverk inom både 
politik och förvaltning.
Konkreta samverkansområden bör få växa fram utifrån en gemensam 
idédiskussion med utgångspunkt i kommunförbundets syfte och uppdrag. 
Arbetsgruppen anser dock att en viktig förutsättning för denna samverkan är 
att varje kommun själv väljer om man vill delta i den och att kostnader som 
härrör från sådana insatser ska täckas av de som valt att delta i dessa.
Två större samverkansområden som idag inryms i Region Dalarnas 
verksamhet fördes dit när Dalarnas Kommunförbund avvecklades 2007. Det 
är sådana där kostnader täcks av särskilda avgifter reglerade i specifika avtal 
mellan respektive kommun och Region Dalarna för området och alltså inte 
kostnader som ingår i den årliga avgiften till Region Dalarna. Dessa områden 
är antagningsverksamheten för gymnasieskolor och tillhandahållandet av 
läromedel i form av ljud och bild via AV/Media. Båda dessa föreslår 
arbetsgruppen förs till kommunförbundet med likadan ersättningsprincip 
reglerad i avtal med enskild kommun med flera som önskar servicen. 
Arbetsgruppen anser dock att i kostnadsbudgeten för verksamheterna 
framöver också ska inkludera en OH-kostnad att föras till kommunförbundet 
för andel av ledningskostnad m.m.
Arbetsgruppen har också diskuterat fler liknande områden som torde vara 
lämpliga att föra till kommunförbundet från andra huvudmän med samma 
finansieringsprincip. Här får en slutlig bedömning göras av 
kommunförbundet och medlemskommunerna efter start av förbundet. 
Arbetsgruppen vill då som en viljeinriktning peka på två verksamheter inom 
utbildningssektorn som bör vara aktuella att föra till kommunförbundet, 
GySam och DalaVux. 
Förbundskansli
Kommunförbundet ska ha en ledningsfunktion med uppgift att under 
styrelsen ansvara för förbundets administration och ombesörja dess löpande 
verksamhet. Om den/de som arbetar inom denna ska vara anställda av 
förbundet eller knytas till kansliet genom avtal med enskild 
medlemskommun eller annan organisation föreslås hållas öppet för beslut av 
styrelsen. Kostnaden för förbundskansliet ska täckas av den grundläggande 
medlemsavgiften.
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Medlemsavgift
Kommunförbundet föreslås ha en grundläggande årsavgift som fördelas 
mellan medlemmarna baserat på invånarantal. Arbetsgruppen ser framför sig 
en årsbudget för detta, och annan för alla medlemmar gemensam 
verksamhet, om cirka en miljon kronor vilket i nuläget skulle ge en årsavgift 
motsvarande 3,50,-/invånare. Till det tillkommer då det ekonomiska 
utrymme den som uppkommer enligt ovan med en OH-avgift för 
samverkansområden. Detsamma skulle då gälla för projekt med egen externt 
finansierad projektbudget där berörda kommuner också kan komma att vara 
medfinansiärer. 
Stadgar
Till slutförslaget bifogas ett förslag till stadgar för kommunförbundet som 
tagits fram och prövats av arbetsgruppen.
Tidplan
Då kommunförbundet bland annat föreslås ha en viktig roll i att medverka i 
samverkan mellan den nya regionen och kommunerna samt att det med 
förslaget kommer att ingå en verksamhetsöverföring dit – och därmed en 
personalövergång – från Region Dalarna har arbetsgruppen sett det som 
viktigt att kommunförbundet startar under 2018.
Arbetsgruppen tillställer nu kommunerna i Dalarna sitt förslag för slutligt 
ställningstagande i respektive kommun om medlemskap i kommunförbundet. 
Gruppens förslag är att ett konstituerande förbundsmöte för 
kommunförbundet genomförs 30 maj.
Arbetsgruppen önskar därför få kommunernas beslut i frågan senast 20 maj. 
Beslut som då innehåller ett ställningstagande till medlemskap samt, vid ett 
beslut om ett sådant, också val av ett ombud till konstituerande 
förbundsmöte. 

Förvaltningens förslag till beslut
1. Rättviks kommun ska delta som medlem i det föreslagna 

kommunförbundet från start.
2. Utse Annette Riesbeck (C) som ombud till det konstituerande 

förbundsmötet.
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Yttranden
Annette Riesbeck (C), Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S) och Joanna 
Stridh (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Risebeck (C) och Anki Dåderman (S) yrkade bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen    

Enligt förvaltningens förslag
___________________
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AU § 21 Dnr 2018/90 84

Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism 
och växande besöksnäring. Betänkande av utredningen 
Sveriges besöksnäring SOU 2017:95

Ärendebeskrivning 
Regeringskansliet har remitterat rubricerad utredning till Rättviks kommun. 
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen politik 
för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med uppdraget har varit 
att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och 
jobbmotor i hela landet.
Rättvik är en av 24 kommuner i landet som fått den på remiss och i Dalarna 
har även Malung-Sälens och Älvdalens kommuner samt regionala aktörer 
erhållit utredningen. 

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till svar antas som Rättviks 
kommuns svar på SOU 2017:95 ”Ett land att besöka”.
Yttranden
Anki Dåderman (S) och Joanna Stridh (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Allmänna utskottets beslut    
- Anta samhällsutvecklingsförvaltningens framtagna svar som Rättviks 

kommuns svar på SOU 2017:95 ”Ett land att besöka” enligt bilaga.
___________________

Sändlista: Regeringskansliet
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AU § 22 Dnr 2018/202 554

Driftavtal IFK Ore

Ärendebeskrivning 
IFK Ore har haft ett helägt bolag – Furudals Hockey Center – som försattes i 
konkurs under hösten 2017. Bolaget hade ett driftavtal avseende ishallen i 
Furudal med Rättviks kommun. Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-08 § 
66 att godkänna avtalet som vid det tillfället gav ett driftbidrag till bolaget på 
2 Mkr årligen med en viss indexuppräkning. Furudals Hockey Center ägde 
även anläggningen Hockeyborg.
Dessutom hade bolaget sedan 2012/2013 en upparbetad hyresskuld till 
Rättviks Fastigheter AB på nästan 1,5 Mkr som kommunen beslutade att 
betala till RFAB och upprätta en revers gentemot Furudals Hockey Center   
och med en årlig amortering på 150.000 kr. Bolaget amorterade dock aldrig 
något på denna skuld utan den belastar nu kommunens resultat för 2017 med 
1.468.433 kr.
Sedan Furudals Hockey center försattes i konkurs har Rättviks kommun fört 
diskussioner med IFK Ore, Leksands Sparbank, konkursförvaltaren och 
RFAB för att hitta lösningar på den uppkomna situationen.
Finansutskottet fick 2017-11-23 § 23 en information av IFK Ore om läget 
efter att Furudals Hockey Center försatts i konkurs.
IFK Ore har kunnat köpa tillbaka Hockeyborg, som är en viktig del för att 
kunna fortsätta med att bedriva hockeyskolan i Furudal under sommartid.
Rättviks Fastigheter har åtagit sig att överta leasingkontraktet på den 
ismaskin som också fanns i konkursboet. Ett hyresavtal är upprättat där 
RFAB hyr ut ismaskinen till IFK Ore. 
Ett förslag till nytt driftavtal avseende ishallen i Furudal har tagits fram. 
Avtalet innebär att kommunen ökar sitt ekonomiska åtagande med ca 
300.000 kr årligen.
Eftersom det under de senaste åren varit problem med den ekonomiska 
styrningen inom föreningen IFK Ore föreslås att Rättviks kommun får 
adjungera Ulf Nyberg i IFK Ores styrelse som kommunens representant. 

Förvaltningens förslag till beslut
1. Godkänna förslag till avtal om drift av ishall mellan Rättviks 

kommun och IFK Ore enligt bilaga.
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.
3. Ulf Nyberg adjungeras till IFK Ores styrelse som kommunens 

representant.
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4. Finansiera 320.000 kr ur kommunstyrelsens budget för det utökade 
driftavtalet med IFK Ore.

    
Yttranden
Annette Riesbeck (C), Anki Dåderman (S) och Jan Dahlquist (S) yttrade sig i 
ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen   

Enligt förvaltningens förslag
___________________
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