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Per Segerstéen (M)
Susanne Säbb Danielsson (L)
Jan Dahlquist (S)
Anki Dåderman (S)
Inger Eriksson (S)
Lars-Erik Liss (S)
Lars-Erik Kalles (S)
Carola von Walter (MP)

Ersättare och övriga närvarande Conny Hansson (V)
Ulf Israelsson, kommunchef
Terese Renbro, sekreterare
Anne Bälter, redovisningskamrer § 54
Nicke Welin-Berger, överförmyndare § 56

Justerare Fredrik Ollén (M) och Jan Dahlquist (S), ers Joanna Stridh (C) och Lars-Erik Liss (S)
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-04-11 15:30

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 54-56

Terese Renbro

Ordförande
Annette Riesbeck

Justerare
Fredrik Ollén Jan Dahlquist

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

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-04-10

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-11 Datum då anslaget tas ned 2018-05-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Terese Renbro
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 54 Årsredovisning 2017 Rättviks kommun 2018/262 
042

§ 55 Utökning av verksamhetsområde VA Östergrav 2017/961 
255

§ 56 Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män 
och förvaltare

2018/280
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KS § 54 Dnr 2018/262 042

Årsredovisning 2017 Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Från ekonomienheten förelåg Rättviks kommuns årsredovisning för 2017. 
Ekonomichef Ann Lissåker och redovisningskamrer Anne Bälter föredrog 
årsredovisningen. Driftredovisningen visar ett resultat om 4,6 Mkr.
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Jonny Jones (C), Jan Dahlquist (S) och Annette 
Riesbeck yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade att årsredovisningen fastställs och överlämnas till 
revisorerna.  
Proposition 
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit Jonny Jones (C) yrkande. 

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen   
1. Rättviks kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2017 fastställs 

och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
2. Rättviks kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2017 

överlämnas till revisorerna för upprättande av revisionsberättelse.
___________________
Yttranden
Anki Dåderman (S), Joanna Stridh (C), Lars-Erik Kalles (S), Annette 
Riesbeck (C), Hans Furn (C), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Liss (S), Carola 
von Walter (MP) och Fredrik Ollén (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till finansutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
________________________
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KS § 55 Dnr 2017/961 255

Utökning av verksamhetsområde VA Östergrav

Ärendebeskrivning 
Från Rättviks Teknik AB förelåg utlåtande enligt nedan:
”Östergrav ligger i sydsluttningen söder om Söderås. De nordvästra delarna 
av byn anslöts till kommunalt vatten och avlopp i slutat av 1970-talet. VA-
utbyggnaden i resten av byn sköts på framtiden. Aktuellt område är bebyggt 
med 12 permanentbostäder och 3 fritidshus och ingår i beslutad VA-plan, 
visserligen inte med högsta prioritet.
Önskemål om VA-anslutnignen har, från några fastighetsägare, framfört 
under flera år och i synnerhet nu under 2017, på grund av höga uran- och 
arsenikhalter i deras egna vattenbrunnar.
Dala Vatten och Avfall AB har nu utrett kostnader och möjligheter. 
Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området beräknas kosta ca 1 800 
tkr. Räknat på 2017-års VA-taxa och ”principen om 30% tillåten 
överkostnad” enligt VA-taxan § 11 pkt 4, finns det mellan 1 750 tkr och 
2 560 tkr att bygga för, beroende på hur många som ansluter till både 
spillvatten och vatten.

Förslag till beslut
- Styrelsen för Rättviks Teknik AB föreslår till kommunfullmäktige 

om utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej 
dagvatten, enligt bilagd kartskiss, samt uppdrar åt bolaget att 
genomföra detaljprojektering, möten om ledningssträckning etcetera 
och eventuell upphandling av entreprenör.”

  
Yttrande
Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att utöka verksamhetsområdet för vatten och 
spillvatten, ej dagvatten, i Östergrav enligt bilagd kartskiss. 
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, i 

Östergrav enligt bilagd kartskiss.
___________________
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KS § 56 Dnr 2018/280

Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män 
och förvaltare

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav 2007 ut cirkuläret 07:74 
Förslag till ersättningsregler för att överförmyndarna och 
överförmyndarnämnderna/de gemensamma överförmyndarnämnderna skulle 
få ett bättre, enklare och mer adekvat underlag för sina arvodesbeslut än det 
underlag som funnits dessförinnan.

Behov av sådant underlag finns fortfarande, men cirkuläret från 2007 är i 
vissa delar föråldrat. Det har därför funnits anledning att ge ut ett nytt, 
uppdaterat cirkulär. I detta cirkulär 2018:7 ges liksom tidigare 
rekommendationer om arvoden och ersättningar till förordnade 
ställföreträdare. 

Det är dock viktigt att framhålla att det är överförmyndaren som ensam 
beslutar om arvode och ersättning till de olika ställföreträdarna, efter de 
lokala förutsättningar som råder i varje kommun. Detta framgår av 12 kap. 
16 § föräldrabalken (FB).

Förvaltningens förslag till beslut
- Rättviks kommun ställer sig bakom de arvoden och ersättningar till    

förmyndare, gode män och förvaltare som anges i SKL cirkulär 
2018:7

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt förvaltningens förslag
__________________
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