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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-20
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kommunledningskontoret 18:00-19:55

Beslutande

Se separat närvarolista

Ersättare och övriga närvarande

Carola von Walter (MP), ers
Ulf Israelsson, kommunchef
Terese Renbro, kommunsekreterare
Elisabeth Cederberg, sekreterare
Örjan Furn, VD Dala Vatten och Avfall AB §§ 105-106
Hans Jonsson, revisor

Justerare

Joanna Strid (C) och Erja Eloranta (S), ersättare Fredrik Ollén (M) och Lars-Erik Jonsén
(S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-12-29 kl 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 104-123
Terese Renbro

Ordförande
Anna-Maja Roos (C)
Justerare
Joanna Stridh (C)

Erja Eloranta (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-12-20

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum då anslaget tas ned 2017-01-23

Underskrift
Elisabeth Cederberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-20
Kommunfullmäktige

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro §
Närv

Nr Namn
1 Annette Riesbeck

C

X

2 Jan Dahlquist

S

X

3 Inge Östlund

C

X

4 Erja Eloranta

S

X

5 Fredrik Ollén

M

X

6 Rune Daniels

C

X

7 Lars-Erik Jonsén

S

X

SD

X

8 Tom Eriksson
9

C

10 Anki Dåderman

S

X

11 Per Segersteen

M

X

MP

X

13 Jonny Jones

C

X

14 Lars-Erik Kalles

S

X

15 Gabriella Dalgärde

V

-

16 Birgitta Dahlkvist

C

X

17 Britt-Marie Essell

S

X

18 Joanna Stridh

C

X

SD

X

20 Hans Nyberg

M

X

21 Lars-Erik Liss

S

X

22 Anders Åkerlund

C

X

23 Mari Bergfeldt

S

X

24 Anders Ehrling

C

X

25 Karin Elfving

MP

X

26 Conny Ploog

S

X

27 Marie Henriks-Backlund

C

X

28 Agneta Wallander

M

X

29 Susanne Säbb Danielsson

L

X

30 Christer Karlsson

S

X

12 Stefan Halling

19 Nils Gävert

Justerandes sign

2

§
Ja

Nej

Avst

Utdragsbestyrkande

§
Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst
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Närvaro §
Närv

Nr Namn
31 Jan-Erik Westlund

C

X

SD

X

33 Inger Eriksson

S

X

34 Ylva Alm

V

X

35 Hans Furn

C

X

KD

X

37 Bertil Mårshans

S

X

38 Markus Gavatin

M

X

39 Yvonne Junell

C

X

32 Elvine Lindell

36 Lena Johansson

Ordförande: Anna-Maja Roos
Närvarolista KF 2015

Justerandes sign

§
Ja

Nej

Avst

X
38

Ej närvarande

1

Totalt

39
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-20
Kommunfullmäktige

§

Ärende
§ 104
§ 105

Medborgarförslag gällande diverse hus och
byggnader i Rättviks kommun
Förslag till ny VA-taxa 2017

2016/232 6 - 7
000
2016/550 8 - 27

§ 106

Förslag till ny Avfallstaxa 2017

2016/551 28 - 44

§ 107

VA-plan

§ 108

§ 112

Bildande av länsgemensamt kommunalt bolag för
turistbyrå- och destinationsutveckling
Återkallande av uppdrag att förbereda upphandling
av turistbyrå- och
destinationsutvecklingsverksamheter (Nya Visit
Dalarna) från Region Dalarna
Motion om farthinder på Backavägen vid
övergångsstället vid Textilvägen
Motion om borttagande av delade turer för anställda
inom Rättviks kommun
Motion om att Rättvik behöver en ny inriktning

2016/20 45 - 46
303
2016/627 47 - 50
84
2015/412 51 - 52
84

§ 113

Gysam Samverkansavtal 2016-10-25

§ 114

§ 116

Redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade
medborgarförslag
Redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade
motioner
Borgenstak - Kommunala bolagen 2017

§ 117

Årsredovisning 2015 - Rättviks Naturvårdsfond

§ 118

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Henrik
Bergfeldt (V)
Val av ersättare i valberedningen efter Henrik
Bergfeldt (V)
Val av ersättare i valnämnden efter Henrik Bergfeldt
(V)
Inlämnad motion om att utse Årets Intraprenör

§ 109

§ 110
§ 111

§ 115

§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123

Justerandes sign

Inlämnad motion om att utveckla Rättviks Miljöpris
till ett Hållbarhetspris
Avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige - Roland Karlsson (V)

4

Utdragsbestyrkande

2013/58
51
2015/154
009
2015/183
000
2016/580
106
2016/367
00
2016/366
009
2016/561
04
2016/646
007

53 - 54
55 - 57
58 - 59
60
61
62
63 - 65
66
67
68
69

2016/596 70
009
2016/727 71
009
2016/734 72
11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-20
Kommunfullmäktige

KF § 104

Dnr 2016/232 000

Medborgarförslag gällande diverse hus och byggnader
i Rättviks kommun
Ärendebeskrivning
Täpp Karin Hedlund, Tillhedsvägen 27, Furudal, inlämnade 2016-04-08
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Var ska turisterna bo framöver? De flesta boenden är fullbelagda.
Annexet som Hedlunds äger eller kanske huset mitt emot Hedlundskontoret
som håller på att repareras. ………
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-16
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
_________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar bl a att
Rättviks kommun har en stor turistnäring och då främst sommaren som är
högsäsong. Under vissa veckor under högsäsongen kan det vara svårt att få
tag på kommersiella bäddar. Övriga tider på året är det desto lättare att hitta
lediga kommersiella platser för turister.
Kontakt har tagits med Furudals Turistbyrå för att specifikt få reda på hur
bilden ser ut där under t ex högsäsong, då medborgarförslaget handlar om
Furudal. Sommaren 2016 var det endast under vecka 28 som det var något
svårt, men inte omöjligt, att hitta boende åt turister i Furudal.
När det gäller renoveringar och reparationer av privatägda hus och
byggnader så får inte kommunen stötta enskilda ekonomiskt, men däremot
medverka i myndighetsfrågor som t ex bygglovshantering och planarbete.
Fastighetsägarens ansvar är att själv söka och få den entreprenörshjälp man
behöver för att sätta byggnaderna i det skick som önskas.
Med hänvisning till ovanstående avslås medborgarförslaget.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade bifall till förvaltningens yttrande.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-20

Kommunfullmäktige

KF § 104 forts
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande
avslås medborgarförslaget.
__________________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
__________________
Yrkande
Hans Furn (C) och Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
__________________
Sändlista:

Justerandes sign

T K Hedlund
SUF
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-20
Kommunfullmäktige

KF § 105

Dnr 2016/550

Förslag till ny VA-taxa 2017
Ärendebeskrivning
Från Rättviks Teknik AB förelåg förslag till ny VA-taxa 2017,
för antagande.
VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader.
Taxan innebär följande:
-

Brukningsavgifterna är oförändrade

-

Anläggningsavgiften höjs med 10 %

-

Taxeföreskrifterna utökas för hantering av lagerlokaler samt ändrad
hantering av lägenhetsyta i anläggningsavgiften

Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att förslag till ny VA-taxa antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Upphäva gällande VA-taxa enligt kommunfullmäktiges
beslut 2015-12-03, § 198.
2. Anta ny ”Taxa för allmänna vattentjänster Rättviks kommun
2017”.
3. Den nya taxan ska gälla fr o m 2017-01-01.
____________________
Örjan Furn, VD Dala Vatten och Avfall AB, föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
___________________
Örjan Furn, VD Dala Vatten och Avfall AB, föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
___________________
Sändlista:

Rättviks Teknik AB

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2016-12-20
Kommunfullmäktige

KF § 106

Dnr 2016/551

Förslag till ny Avfallstaxa 2017
Ärendebeskrivning
Från Rättviks Teknik AB förelåg förslag till ny Avfallstaxa 2017 för
Rättviks kommun.
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader.
Taxan innebär följande:
-

Avfallstaxan sänks med 3,5 %

-

Tömningsavgifter för djupbehållare införs

-

Slamtaxan ska vara oförändrad

Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att förslag till Avfallstaxa Rättviks kommun 2017
antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Upphäva gällande Avfallstaxa enligt kommunfullmäktiges
beslut 2015-12-03, § 200.
2. Anta ny Avfallstaxa Rättviks kommun 2017.
3. Den nya taxan ska gälla fr o m 2017-01-01.
__________________
Örjan Furn, VD Rättviks Teknik AB, föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
__________________
Örjan Furn, VD Rättviks Teknik AB, föredrog ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
__________________
Sändlista:

Rättviks Teknik AB

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-20
Kommunfullmäktige

KF § 107

Dnr 2016/20 303

VA-plan
Ärendebeskrivning
Från samhällsutvecklingsförvaltningen förelåg förslag till ny VA-plan för
Rättviks kommun.
Lars Spångmyr, Rättviks Teknik AB och miljöinspektör Barbro Wallgren
föredrog ärendet.
Rättviks kommun har ett ansvar för att planera för en god försörjning av
vatten och avlopp i kommunen, både på kort och lång sikt. Ett förslag på en
långsiktig VA-plan har därför tagits fram.
Förslag på plan, policy och översikt har varit ute på samråd 1 juni-31
augusti. Remiss har sänts till grannkommuner och Länsstyrelsen Dalarna.
Kommuninvånare har informerats genom informationsmöte m m.
Planeringen syftar till att på bästa sätt utveckla vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, för att uppfylla de hälso- och miljökrav som ställs
på dricksvatten och avloppshantering. Planen är även ett underlag för att
skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv investering för vatten och
avlopp.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade att på sidorna 14 och 15 i ”VA-plan” under rubriken
4.3 Utbyggnadsplan inom 10 år (2016-2025) stryks kolumnerna Klart år
och rubriken får lydelsen: Utbyggnadsplan inom 10 år (2016-2025) Områden i prioriteringsordning.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- VA-plan daterad 2016-11-23 godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
_____________________
Lars Spångmyr, Rättviks Teknik AB och miljöinspektör Barbro Wallgren
föredrog ärendet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade i tilläggsyrkande att VA-plan daterad 2016-1123 och VA-policy daterad 2016-11-10 godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-12-20

Kommunfullmäktige

KF § 107 forts
Proposition
Ordföranden ställde proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag och
på samhällsbyggnadsutskottets förslag med Annette Riesbecks
tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- VA-plan daterad 2016-11-23 och VA-policy daterad 2016-11-10
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
___________________
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Anta VA-plan daterad 2016-11-23 och VA-policy daterad
2016-11-10.
__________________________
Sändlista:

Justerandes sign

SUF
SBU
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

KF § 108

Dnr 2016/627 84

Bildande av länsgemensamt kommunalt bolag för
turistbyrå- och destinationsutveckling
Ärendebeskrivning
Förelåg skrivelse från stab- och serviceförvaltningen angående förslag från
Region Dalarna om bildande av länsgemensamt kommunalt bolag för
turistbyrå- och destinationsutveckling.
Med bakgrund i att beslutet i Orsa kommunfullmäktige att till det nybildade
bolaget Nya Visit Dalarna överföra kommunens turistbyrå- och
destinationsutvecklingsfunktioner under hösten 2015 överklagades, avbröts
den då pågående processen i samtliga länets kommuner. Som alternativ
föreslogs en undersökning av möjligheterna till en upphandling enligt LOU
av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i enlighet med de avtal
kommunerna ursprungligen fattat beslut om.
I samband med utredningen kring förutsättningarna för en upphandling
väcktes frågan om ett för länets kommuner gemensamt kommunalt bolag med
uppgift att driva turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna. Arbetet
med att undersöka förutsättningarna för en gemensam upphandling avbröts då.
Detta redovisas i ett särskilt ärende.
Nu föreliggande förslag är att länets kommuner bildar ett gemensamt och till
lika delar ägt ägarbolag, arbetsnamn: Utveckling i Dalarna Holding AB, med
100 % kommunalt ägande. I styrelsen föreslås de 15 KSO sitta. Bolaget har
ingen verksamhet utöver att för dalakommunernas räkning kontrollera det
kommunala ägandet i dotterbolag. Detta bolag äger i sin tur till 100 %
dotterbolaget Visit Dalarna AB. I detta bolag sker arbetet med den kommunala
turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheten, som alltså överförs dit
från respektive kommun. I denna styrelse sitter kommunala företrädare och
det är möjligt att också ta in företrädare för turistnäringen. Länets kommuner
kontrollerar bägge bolagen.
Den verksamhet som ska bedrivas beskrivs ingående i bilaga Beslutsunderlag
Visit Dalarna, daterad 2016-10-05.
Detta ärende presenterar de förslag till bolagsordningar, ägardirektiv och
aktieägaravtal samt samverkansavtal som härrör till de ovan redovisade
föreslagna bolagen och den verksamhet som ska bedrivas.
Region Dalarnas direktion har 2016-10-26, § 232 beslutat att överlämna
ärendet till länets kommuner för behandling i respektive
kommunfullmäktige.
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF § 108 forts
Birgitta Bogren, Siljan Turism och Carl-Johan Ingeström, Visit Södra
Dalarna, var närvarande och informerade i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att föreliggande förslag om länsgemensamt
kommunalt bolag Utveckling i Dalarna Holding AB godkänns.
Joanna Stridh (C) yrkade följande:
1. Utse Annette Riesbeck (C) till ledamot i styrelsen för Utveckling i
Dalarna Holding AB till och med avslutandet av den ordinarie
årsstämma som avhålls året efter det år då nästa val till
kommunfullmäktige enligt lag hållits.
2. Utse Fredrik Ollén (M) till ersättare i styrelsen för Utveckling i
Dalarna Holding AB till och med avslutandet av den ordinarie
årsstämma som avhålls året efter det år då nästa val till kommunfullmäktige enligt lag hållits.
3. Utse Annette Riesbeck (C) till ombud till årsstämma i Utveckling i
Dalarna Holding AB.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att
kommunstyrelsen bifallit desamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna beslutsunderlaget Visit Dalarna, daterat 2016-10-05.
2. Godkänna förslag till bolagsordning Utveckling i Dalarna Holding
AB.
3. Godkänna förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB.
4. Godkänna förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding
AB, med bilaga avseende Visit Dalarna AB
5. Godkänna kommunens andel av aktiekapitalet i Utveckling i Dalarna
Holding AB, inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd
sammanställning samt att detta betalas ut.
6. Godkänna föreslagen överlåtelse av aktierna i Visit Dalarna AB till
Utveckling i Dalarna Holding AB.
7. Godkänna föreslaget förvärv av aktierna i Visit Dalarna AB av
Utveckling i Dalarna Holding AB.

Justerandes sign
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KF § 108 forts
8. Utse Annette Riesbeck (C) till ledamot i styrelsen för Utveckling i
Dalarna Holding AB till och med avslutandet av den ordinarie
årsstämma som avhålls året efter det år då nästa val till
kommunfullmäktige enligt lag hållits.
9. Utse Fredrik Ollén (M) till ersättare i styrelsen för Utveckling i
Dalarna Holding AB till och med avslutandet av den ordinarie
årsstämma som avhålls året efter det år då nästa val till
kommunfullmäktige enligt lag hållits.
10. Utse Annette Riesbeck (C) till ombud till årsstämma i Utveckling i
Dalarna Holding AB.
11. Godkänna förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB.
12. Godkänna förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB.
13. Godkänna kommunens andel av aktiekapitalet i Visit dalarna AB,
inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanställning
samt att detta betalas ut.
14. Godkänna föreslagen utdelning och överlåtelse av inkråm och avtal
från dagens destinationsbolag till Visit Dalarna AB.
15. Godkänna förslag till samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och
näringslivets ekonomiska förening.
16. Godkänna förslag till grundavtal mellan kommunen och Visit
Dalarna AB.
17. Genomföra överföring av kommunens turistbyråverksamhet med
därtill hörande finansiering till Visit Dalarna AB.
18. Genomföra verksamhetsövergång från den kommunala
organisationen till Visit Dalarna AB när detta är tillämpligt.
19. Delegera till Region Dalarna att för kommunens räkning hantera
bildande av bolaget Utveckling i Dalarna Holding AB och ändringar i
befintliga Visit Dalarna AB samt de frågor som är förenade med
verksamhetens grundande.
20. Delegera till Region Dalarna att för kommunens räkning hålla
årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB för att fastställa
bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse.
21. Delegera till Region Dalarna att för kommunens räkning hålla
årsstämma i Visit Dalarna för att fastställa bolagsordning, fastställa
ägardirektiv och tillsätta styrelse.
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22. Delegera till Region Dalarna att underteckna nödvändiga handlingar
för att kunna utföra delegerat uppdrag.
23. Ge fullmakt åt Region Dalarna att för kommunens räkning hantera
eventuella formalia- eller andra smärre justeringar som kan följa av
Bolagsverkets påpekanden i samband med registreringen av
Utveckling i Dalarna Holding AB och Visit Dalarna AB hos
Bolagsverket.
24. Uppdra till årsstämma i befintligt ägarbolag att fatta beslut om
aktieöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Utveckling i
Dalarna Holding AB.
25. Uppdra till årsstämma i befintligt ägarbolag att fatta beslut om
inkråmsöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Visit
Dalarna AB.
26. Instruera ombud vid årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB
att fastställa förslag till bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta
styrelse
27. Instruera ombud vid årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB
att lämna instruktioner att fastställa bolagsordning och ägardirektiv
samt tillsätta styrelse i Visit Dalarna AB
28. Ovan nämnda beslut gäller under förutsättning att samtliga
kommuner och samtliga ägar-/destinationsbolag med kommunalt
ägande fattar motsvarande
____________________
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_____________________
Sändlista:
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Dnr 2015/412 84

Återkallande av uppdrag att förbereda upphandling av
turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheter
(Nya Visit Dalarna) från Region Dalarna
Ärendebeskrivning
Med bakgrund i att beslutet i Orsa kommunfullmäktige att till det nybildade
bolaget Nya Visit Dalarna överföra kommunens turistbyrå- och
destinationsutvecklingsfunktioner överklagades avbröts den då pågående
processen i samtliga länets kommuner. Som alternativ föreslogs att prova en
upphandling enligt LOU av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i enlighet med de avtal kommunerna ursprungligen fattat beslut
om.
Förslaget var att alla kommuner uppdrog till Region Dalarna att genomföra
upphandlingen för deras räkning. Den pågående processen med överföring
av funktionerna avbröts och kom inte att fullföljas.
I respektive behörigt organ beslutade länets kommuner att:
1. Dra tillbaka tidigare fattat beslut at överföra turistbyrå- och
destinationsutvecklingsfunktionerna till Nya Visit Dalarna samt att
avbryta processen
2. Ge Region Dalarna uppdraget att förbereda upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna.
3. Uppdra åt Region Dalarna att redovisa beslutsunderlag inför
fullmäktiges beslut om genomförande av upphandlingen av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna.
Region Dalarna har under våren förberett upphandling av turistbyrå- och
destinationsutvecklingsfunktionerna. En arbetsgrupp inom Region
Dalarna har genomfört en riskutredning och i övrigt förberett
upphandlingen.
Vid direktionen för Region Dalarnas sammanträde den 26 oktober
beslutades att föreslå kommunerna att återkalla uppdraget till Region
Dalarna att förbereda upphandling av turistbyrå- och
destinationsutvecklingsfunktionerna.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att uppdraget till Region Dalarna att förbereda
upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna
återkallas.
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Återkalla uppdraget till Region Dalarna att förbereda upphandling av
turistbyrå- och destinationsfunktionerna.
________________
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_________________
Sändlista:
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Dnr 2013/58 51

Motion om farthinder på Backavägen vid
övergångsstället vid Textilvägen
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet, genom Stig Fredriksson, inlämnade 2013-01-28 rubricerade
motion. Se bilaga.
Förslag
För några år sedan krävde de boende på Textilvägen lägre hastighet vid sitt
övergångsställe på Backavägen.
I motionen föreslås nu att dessa farthinder på Backavägen, nedanför
övergångsstället tas bort och att en bula byggs ovanför övergångsstället.
Det skulle innebära en ökad säkerhet för de boende på Textilvägen.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-07
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
_________________
Vägingenjör Ulf Haglund redogjorde för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att om
vägbulor byggs så blir det ingen bra lösning ur arbetsmiljösynpunkt för t ex
yrkestrafik och ambulans. Dessutom medför det kostnader för byggnation
samt ökade underhållskostnader för kommunen.
Förvaltningen kommer att göra trafikmätningar på Backavägen för att se hur
stora problemen är med hastighet och trafikmängder. Kommunen har också
en överenskommelse med polisen att göra hastighetskontroller på platser där
man ser problem med att hastighetsbestämmelserna inte följs.
Med de ovan beskrivna planerade åtgärderna, hoppas förvaltningen att
problemen med höga hastigheter inom tätorten ska bli minska.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att med hänvisning till förvaltningens yttrande
avslås motionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till sammhällsutvecklingsförvaltningens yttrande
avslås motionen.
__________________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
____________________
Sändlista:

Justerandes sign

S Fredriksson
SUF
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Dnr 2015/154 009

Motion om borttagande av delade turer för anställda
inom Rättviks kommun
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, genom Erja Eloranta och Jan Dahlquist, har 2015-03-06
inlämnat rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
Att Rättviks kommun säger nej till förekomst av delade turer för de anställda
inom kommunen samt att förvaltningen uppdras att arbeta fram en plan för
hur detta snarast möjligt kan verkställas.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-16
- Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.
_________________
Yttrande
Personalenheten har, tillsammans med socialförvaltningens
omsorgsverksamhet, yttrat sig i ärendet, om nuläget och de alternativ som
finns för att minska/eliminera delade turer.
Förslaget är att lyfta in önskemålet om att eliminera/minska antalet delade
turer som en del i arbetet med projekt ökad sysselsättningsgrad.
Personalenheten och socialförvaltningen tror att de förutsättningar som krävs
för att vara framgångsrika i det projektet är desamma som krävs för att
lyckas med att ta bort eller minska de delade turerna på ett sätt som är
förenligt med verksamhetens behov.
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till yttrandet från personalenheten ansens motionen
behandlad.
____________________
Yrkande
Anki Dåderman (S) yrkade i tilläggsyrkande till personalutskottets förslag att
det uppdras till personalenheten att tillsammans med socialförvaltningen
arbeta fram en tidsplan för genomförandet och ekonomiska förutsättningar.
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på personalutskottets förslag och på
personalutskottets förslag med Anki Dådermans tilläggsyrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit det senare.
Kommunstyrelsens beslut
- Uppdra till personalenheten att tillsammans med socialförvaltningen arbeta fram en tidsplan för genomförandet av
borttagande av delade turer samt ekonomiska förutsättningar
för detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut och
personalutskottets yttrande anses motionen behandlad.
_________________
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade att ärendet återremitteras för framtagande av bättre
beslutsunderlag.
I detta yrkande instämde även Erja Eloranta (S).
Proposition
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att
kommunfullmäktige bifallit detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för framtagande
av bättre beslutsunderlag.
________________
Yttrande
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att
socialförvaltningen tillsammans med personalenheten, har i uppdrag att se
över möjligheten gällande borttagande av delade turer. En del i arbetet har
utmynnats i en projektanställning fr o m 2016-09-01 där den projektanställda
dels ska se över rubricerad fråga samt leda socialförvaltningens
arbetstidsprojekt. Därmed anses motionen behandlad.
Yrkande
Anki Dåderman (S) yrkade bifall till stab- och serviceförvaltningens
yttrande.
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens
yttrande anses motionen behandlad.
__________________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
__________________
Yrkande
Fredrik Ollén (M) och Jan Dahlquist (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
__________________
Sändlista:

Justerandes sign

E Eloranta
J Dahlquist
SOC
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Dnr 2015/183 000

Motion om att Rättvik behöver en ny inriktning
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, genom Jan Dahlquist, har 2015-03-17 inlämnat
rubricerade motion. Se bilaga 1.
Förslag
- En marknadsföringsplan utarbetas med inriktning på att locka företag och
entreprenörer att etablera sig i kommunen.
-

En arbetsplan utarbetas på åtgärder både internt och externt, allt från
bemötande/service till marktillgång, som ska leda till att företag och entreprenörer upplever Rättvik som en attraktiv och företagsvänlig
kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.
_________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet enligt bilaga 2 och
föreslår att förvaltningen fortsätter jobba med de intentioner de har angående
hur man ska öka antalet etableringar, vilket innebär bl a att fortsätta jobba
med etableringsgruppen som instrument, samverka med Rättviks Fastigheter
AB och andra enheter, för en landningssida samt hur man ska rikta
marknadsföringsresurser mot olika företagsetableringar.
Förvaltningen föreslår även att en genomförandeplan tas fram för det
kommunövergripande målet att Tillväxt & Tillsyn genomsyrar all kommunal
verksamhet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) och Jan Dahlquist (S) yrkade att med hänvisning till
samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande anses motionen bifallen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Uppdra till näringslivschef och miljöchef att ta fram
en genomförandeplan för det kommunövergripande målet
att Tillväxt & Tillsyn genomsyrar all kommunal verksamhet.
_____________________________________________________________________________________
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2.

Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande och
ovanstående beslut anses motionen bifallen.

____________________
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
____________________
Yrkande
Jan Dahlquist yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
_____________________
Sändlista:

Justerandes sign

J Dahlquist
H Back
M Clarstedt
B Bifrost
KLG
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Dnr 2016/580 106

Gysam samverkansavtal 2016-10-25
Ärendebeskrivning
Ordförande Joanna Stridh (C) föredrog det nya samverkansavtalet för
gymnasieskolan inom Gysam.
Yrkanden
Joanna Stridh yrkade att Gysams nya samverkansavtal godkänns av
Kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
Bildningsutskottet bifallit detsamma.
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Godkänna Gysams nya samverkansavtal, enligt bilaga.
___________________
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till bildningsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt bildningsutskottets förslag
__________________
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
__________________
Sändlista:

BU
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Dnr 2016/367 00

Redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade
medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Förelåg redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade medborgarförslag
enligt bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade medborgarförslag
redovisas för kommunfullmäktige.
_____________________
Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
____________________
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Dnr 2016/366 009

Redovisning nr 2 216 av ej färdigbehandlade motioner
Ärendebeskrivning
Förelåg redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade motioner enligt bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade motioner redovisas för
kommunfullmäktige.
_________________
Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
_________________
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Dnr 2016/561 04

Borgenstak kommunala bolagen 2017
Ärendebeskrivning
Det förelåg en skrivelse från ekonomichef Ann Lissåker.
Borgenstak 2017 kommunala bolag.
Enligt tidigare beslut skall borgenstaket för de kommunala bolagen årligen
behandlas i samband med behandlingen av den kommunala budgeten.
Tidigare beslut: KF § 177 151029
Rättviks kommun Kommunhus AB
Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Teknik AB
Summa

82 mnkr
591mnkr
265 mnkr
938 mnkr

Efter diskussion med VD Björn Evbjer i Rättviks kommun Kommunhus AB,
Rättviks Fastigheter AB och VD Örjan Furn i Rättviks Teknik AB, föreslås
att Rättviks kommun ingår borgen för respektive bolag enligt nedan fr.o.m. 1
januari 2017. Beslutet innebär en utökning med 35 mnkr från och med den 1
januari 2017.
Rättviks kommun Kommunhus AB
Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Teknik AB
Summa

82 mnkr
591 mnkr
300 mnkr
973 mnkr

Beslutet för respektive bolag föreslås då bli att Rättviks Kommun, från och
med 2017, såsom för egen skuld ingår borgen för:


Rättviks kommun Kommunhus AB:s låneförpliktelser
till ett högsta lånebelopp om 82 mnkr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.



Rättviks Fastigheter AB:s låneförpliktelser till ett högsta
lånebelopp om 591 mnkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
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Rättviks Teknik AB:s låneförpliktelser till ett högsta
lånebelopp om 300 mnkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Det totala borgenstaket 2017 för de kommunala bolagen blir därmed 973
mnkr.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till ekonomichefens förslag.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rättviks kommun, från och med 2017, såsom för egen skuld ingår
borgen för Rättviks kommun kommunhus AB:s låneförpliktelser
till ett högsta lånebelopp om 82 mnkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
2. Rättviks kommun, från och med 2017, såsom för egen skuld ingår
borgen för Rättviks fastigheter AB:s låneförpliktelser till ett högsta
lånebelopp om 591 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
3. Rättviks kommun, från och med 2017, såsom för egen skuld ingår
borgen för Rättviks tekniks AB:s låneförpliktelser till ett högsta
lånebelopp om 300 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
___________________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt finansutskottets förslag
___________________
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
__________________
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Ekonomichef
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FU
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Dnr 2016/646 007

Årsredovisning 2015 – Rättviks Naturvårdsfond
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2015, enligt bilaga.
Naturvårdsfondens ordförande Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att årsredovisningen godkänns samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfonds
årsredovisning för 2015.
2.

Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2015 .

____________________
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag
____________________
Sändlista:

H Furn

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

66

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-20
Kommunfullmäktige

KF § 118

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Henrik
Bergfeldt (V)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i kommunstyrelsen efter Henrik
Bergfeldt (V).
Kommunfullmäktiges beslut
- Utse Conny Hansson (V) till ersättare i kommunstyrelsen efter
Henrik Bergfeldt.
___________________
Sändlista:

H Bergfeldt
C Hansson
Lön
Kansli
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Val av ersättare i valberedningen efter Henrik Bergfeldt
(V)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i valberedningen efter Henrik
Bergfeldt (V).
Kommunfullmäktiges beslut
- Utse Kerstin Lind (V) till ny ersättare i valberedningen efter Henrik
Bergfeldt (V).
___________________
Sändlista:

H Bergfeldt
K Lind
Lön
Kansli
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Val av ersättare i valnämnden efter Henrik Bergfeldt (V)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i valnämnden efter Henrik
Bergfeldt (V).
Kommunfullmäktiges beslut
- Utse Kerstin Lind (V) till ersättare i valnämnden efter Henrik
Bergfeldt (V).
___________________
Sändlista:

H Bergfeldt
K Lind
Lön
Kansli
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Dnr 2016/596 009

Inlämnad motion om att utse Årets Intraprenör
Ärendebeskrivning
Moderaterna, genom Fredrik Ollén, har 2016-10-28 inlämnat rubricerad
motion.
Förslag
”Rättviks kommun utser årligen ”Årets medarbetare”, en person/arbetslag
som till exempel som har bidragit med verksamhetsutvecklande förslag,
skapat arbetsglädje, visat helhetsperspektiv och gjort insatser utöver det
vanliga. Moderaterna vill utveckla detta med att även utse ”Årets
intraprenör”. De flesta av oss vet att en entreprenör är en person med en bra
idé som gör slag i saken, går från ord till handling och startar ett eget företag
för att förverkliga en idé. Intraprenören delar entreprenörens drivkraft och
innovationsförmåga men vill snarare uppnå något för sin organisations
räkning.
Att framgångsrikt förverkliga kreativa idéer är vad innovation handlar om.
Rättviks kommun behöver innovation, men då måste vi ta tillvara på
personalens kreativitet. Att årligen utse ”Årets intraprenör” är ett sätt för
kommunen att välkomna och locka fram medarbetarnas kreativitet.
Utnämningen kan leda till inspiration för andra och sprida positiva
förändringar i hela organisationen. Genom att trigga vetskapen om
intraprenörskap kan vi väcka beteendet i att tänka innovativt.
Moderaterna i Rättvik föreslår, utifrån ovanstående, att kommunen årligen
utser ”Årets Intraprenör”.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
___________________
Sändlista:

KS-beredningen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/727 009

Inlämnad motion om att utveckla Rättviks Miljöpris till
ett Hållbarhetspris
Ärendebeskrivning
Centerpartiet och Miljöpartiet har genom Rune Daniels och Carola von
Walter lämnat in rubricerad motion 2016-12-08.
Förslag
”I 15 år har Rättviks Kommun utsett en Miljöpristagare, som genom sitt
arbete och engagemang bidragit till att vår miljö i Rättvik ska kunna skyddas
och bevaras för framtiden.
Nu har vi i Rättviks Kommun tagit ett stort steg uppåt, visat att vi vill och
bör ta ett ansvar för vår globala miljö och har inlett arbetet med "Ett hållbart
Rättvik", där de "gamla" miljöfrågorna ingår som en del.
Vi vill därför föreslå att Rättviks miljöpris från och med år 2017 övergår till
och ingår i ett nytt pris, RÄTTVIKS HÅLLBARHETSPRIS. Och eftersom
det nya priset spänner över ett bredare område, föreslår vi en uppdelning i tre
priser, ett ekologiskt, ett socialt och ett ekonomiskt hållbarhetspris.
Formulering av kriterier, sammansättning av arbetsgrupp mm blir frågor som
ska lösas och där vi gärna är med i diskussionen.
Vi tror i allmänhet på pris och prisutdelningar som ett ypperligt verktyg för
att visa att Kommunen uppskattar engagemang och ideellt arbete bland
kommun - innevånarna.
Vi tror också att de tre priserna kommer att bidra till att begreppet "Ett
hållbart Rättvik" blir konkret och tydligt för alla rättviksbor. Och att den
årliga proceduren med nominering, prisutdelning mm, både i media och på
hemsidor, kommer att bidra till att begreppet "Ett hållbart Rättvik" hålls
levande.”
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
___________________
Sändlista:

KS-beredningen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/734 11

Avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige – Roland Karlsson (V)
Ärendebeskrivning
Roland Karlsson (V) har i skrivelse 2016-12-13 avsagt sig uppdraget som
ersättare i Rättviks kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Entlediga Roland Karlsson från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
2. Hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning avseende
ersättare i kommunfullmäktige.
__________________
Sändlista:

R Karlsson
Länsstyrelsen
Lön
Kansli

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
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