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Sammanträdesdatum

2017-08-29
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunledningskontoret 08:30-10:40

Beslutande

Annette Riesbeck (C), ordförande
Hans Furn (C)
Susanne Säbb Danielsson (L), ersättare för Camilla Ollas Hampus (C)
Tomas Grundell (L), ersättare för Jonny Jones (C)
Joanna Stridh (C)
Fredrik Ollén (M)
Per Segerstéen (M)
Jan Dahlquist (S)
Anki Dåderman (S)
Inger Eriksson (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Lars-Erik Kalles (S)
Lars-Erik Liss (S), ersättare för Nils Gävert (SD)

Ersättare och övriga närvarande

Conny Hansson (V), deltog till kl. 09:55.
Ulf Israelsson, kommunchef
Per Höglund, kulturchef § 119
Lena Fröyen, förvaltningschef § 120
Fredrika Säfström, planarkitekt §§ 123-124
Lars Kratz, förvaltningschef § 126
Carolina Svedjeland, gymnasiechef § 126
Terese Renbro, kommunsekreterare
Joakim Axelsson, nämndsekreterare

Justerare

Joanna Stridh (C) och Anki Dåderman (S), ers. Susanne Säbb Danielsson (L) och LarsErik Jonsén (S),

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-09-01 kl. 14:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Terese Renbro

Ordförande
Annette Riesbeck
Justerare
Joanna Stridh

Anki Dåderman

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-08-29

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Terese Renbro

1

2017-09-25

119-141
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Sammanträdesdatum

2017-08-29
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§

Ärende

§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsförteckning
Godkännande/Antagande av detaljplan för Mangeln 1
(Fellbys)
Godkännande/Antagande av detaljplan för Lerdal
31:28 (Werkmästergatan)
Region Dalarnas verksamhetsberättelse inkl
årsredovisning 2016 för beslut i respektive
fullmäktige
Djurhuset, Stiernhööksgymnasiet

4
2017/665 5 - 6
2017/652 7
2017/686
002
2016/565
214
2013/299
214
2017/519
000

§ 134

2017/689
612
Frågor om införande av digitalisering
2017/319
007
Medborgarförslag om att flytta biblioteksfilialen i
2017/333
Furudal till centrum
882
Medborgarförslag om att utveckla
2013/502
tillsynsfunktionerna i kommunens verksamheter
841
Medborgarförslag om att installera wifi-nät på
2017/29
kommunens äldreboende
73
Avsägelse samt val av ordförande i personalutskottet 2017/676
och folkhälsorådet samt ledamot i tillgänglighetsrådet 11
efter Camilla Ollas Hampus (C).
Val av ordförande i personalutskotter och
folkhälsorådet samt ledamot i tillgänglighetsrådet
Avsägelse ersättare i SU Lena Johansson
2017/666
104
Val av ersättare i SU

§ 135

Avsägelse ordförande BRÅ, Annette Riesbeck

§ 136

Val av ordförande i BRÅ

§ 137

Delegationsbeslut chefer och ordföranden 2017

§ 138

Delegationsbeslut enligt SoL, LSS, LVU, LVM 2017

§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133

Justerandes sign

Information - lägsesrapport från fritid, kultur och
näringsliv
Rekommendation_Kvalitet_i_ sarskilt_
boende_aldre_ nattetid
Rapportering ej verkställda beslut 2:a kv 2017

2

Utdragsbestyrkande

8
9 - 10
11
12
13 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 29
30 - 31
32
33
34
35

2017/656 36
89
37
2017/33 38
362
2017/468 39
002
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Sammanträdesdatum

2017-08-29
Kommunstyrelsen

§ 139

Justerandes sign

§ 140

Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna
utskott (ksau) 2017
Delegationsbeslut socialutskottet (su) 2017

§ 141

Meddelanden

3

Utdragsbestyrkande

2017/34
362
2017/38
362
2017/56

40
41 - 42
43
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Sammanträdesdatum

2017-08-29
Kommunstyrelsen

KS § 119

Information – lägesrapport från kulturenheten
Ärendebeskrivning
Kulturchef Per Höglund var närvarande och gav en lägesrapport från
kulturenheten.
För närvarande är det mycket på gång och ett av alla projekt som pågår är
bibliotekssamverkan mellan alla kommuner i länet. Syftet med projektet är
bland annat att öka tillgängligheten för låntagarna med en gemensam
biblioteksdatabas.
Kulturenheten har ingått ett avtal med Leksands kommun där Rättvik köper
en tjänst om 50% gällande personal på bildarkivet. Kompetenshöjande
insatser inom media och informationsteknik ges till personalen och en ny
lånedisk ska införskaffas för att öka säkerheten för de anställda.
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-08-29
Kommunstyrelsen

KS § 120

Dnr 2017/665

Rekommendation kvalitet i särskilt boende äldre
nattetid.
Ärendebeskrivning
Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna har tagit
fram ”Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt
boende för äldre”. Bakgrunden är att regeringen har förtydligat
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 §), där det framgår att den
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig
dygnet runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet
nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram en rekommendation
där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och
förbättringsarbete.
Yttrande
Socialförvaltningen har i skrivelse föreslagit socialutskottet besluta att
föreslå kommunstyrelsen att anta rekommendationen i syfte att stärka
utveckling och kvalitet nattetid på särskilda boenden för äldre.
Yrkande
Yvonne Junell (C) yrkade bifall enligt ovan.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående och fann att socialutskottet
bifallit detsamma.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förslag enligt ovan.
___________________
Lena Fröyen, förvaltningschef för socialförvaltningen, var närvarande och
föredrog ärendet.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till socialutskottets förslag om att Rättviks
kommun föreslås anta ”Rekommendation för arbetet med ökad kvalitet
nattetid i särskilt boende för äldre”.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-08-29

Kommunstyrelsen

KS § 120 forts
Kommunstyrelsens beslut
- Anta ”Rekommendation för arbetet med ökad kvalitet nattetid i
särskilt boende för äldre”.
_____________________
Sändlista:

Justerandes sign

L Fröyen
F Ollén
U Israelsson

6
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Sammanträdesdatum

2017-08-29
Kommunstyrelsen

KS § 121

Dnr 2017/652

Rapportering ej verkställda beslut kv 2 2017
Ärendebeskrivning
Förelåg rapport från socialförvaltningen om ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service avseende andra
kvartalet 2017.
Under andra kvartalet finns ett ej verkställt beslut att rapportera. Detta beslut
gäller insatsen Kontaktfamilj inom verksamhetsområde IFO. Beslutet ligger
kvar sedan kvartal 4 2016.
Av tidigare inrapporterade ej verkställda beslut har två stycken verkställts
samt ett har avslutats på egen begäran.
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
___________________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt socialutskottets förslag
__________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-08-29
Kommunstyrelsen

KS § 122

Dnr 2017/686 002

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsförteckning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delegationsförteckning för
samhällsutvecklingsförvaltningen har setts över och förslag på revideringar
medföljer skrivelsen, se bilagor.
Förvaltningens förslag till beslut
- Godkänna de föreslagna revideringarna enligt bilagor.
Yrkande
Anki Dåderman (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med
ändringen att det är SBU som är delegat för ärendeslaget ”Köp, försäljning,
byte av fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering och i samband
därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp av 22 basbelopp.”
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
- Anta förvaltningens förslag till beslut enligt bilaga med ändringen att
det är SBU som är delegat för ärendeslaget ”Köp, försäljning, byte av
fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering och i samband
därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp av 22
basbelopp.”
___________________
Sändlista:

A Riesbeck
U Israelsson
H Furn
A Sydén

_____________________________________________________________________________________
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Sammanträdesdatum

2017-08-29
Kommunstyrelsen

KS § 123

Dnr 2016/565 214

Godkännande/Antagande av detaljplan för Mangeln 1
(Felbys)
Ärendebeskrivning
Mark- och planenheten har inkommit med ett förslag till detaljplan för
Mangeln 1 (Fellbys), för antagande. Planen har varit utställd för granskning
under tiden 13 juni – 4 augusti 2017.
Planförslaget möjliggör uppförandet av ett flerbostadshus om fem våningar i
centrala Rättvik. Planen är utformad så att risken för negativ påverkan från
trafik- och järnvägsbuller ska minimeras.
Till detaljplanen hör plankarta med bestämmelser, planbeskrivning,
bullerutredning, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
För att säkerställa genomförandet av detaljplanen har även ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören tagits fram. Detta ska godkännas av
kommunstyrelsen innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Planarkitekt Fredrika Säfström redogör för ärendet.
Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna förslag till detaljplan för Mangel 1 (Fellbys), daterad 2017-08-14
och föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen, godkänna innehållet i
exploateringsavtalet till detaljplanen för Mangeln 1 (Fellbys) samt uppdra till
kommunstyrelsens ordförande att underteckna exploateringsavtalet.
Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkar bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens
förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna förslag till detaljplan för Mangeln 1 (Fellbys), daterad
2017-08-14 och föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
2. Godkänna innehållet i exploateringsavtalet till detaljplanen för
Mangeln 1 (Fellbys).
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna
exploateringsavtalet.
Paragrafen justeras omedelbart.
____________________
Planarkitekt Fredrika Säfström var närvarande och föredrog ärendet.
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2017-08-29
Kommunstyrelsen

KS § 124

Dnr 2013/299 214

Godkännnande/Antagande av detaljplan för Lerdal
31:28 (Werkmästaregatan)
Ärendebeskrivning
Mark- och planenheten har inkommit med förslag till detaljplan för Lerdal
31:28 (Werkmästergatan), för antagande. Planen har varit utställd för
granskning under tiden 6 februari - 3 mars 2017.
Planen möjliggör uppförandet av nya bostäder med bykaraktär utmed
Werkmästergatan.
För att säkerställa genomförandet av detaljplanen har även ett
exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören tagits fram. Detta bör
godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplanen antas av
kommunfullmäktige.
Mark- och planchef Anders Sydén redogjorde för ärendet.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade att exploateringsavtalet och detaljplanen för Lerdal
31:28 godkänns samt att detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för
antagande.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna förslag till detaljplan för Lerdal 31:28 (Werkmästergatan), daterad 2017-04-11 och överlämna densamma till kommunfullmäktige för antagande.
2.

Godkänna innehållet i exploateringsavtalet till detaljplanen för
Lerdal 31:28.

3.

Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna
exploateringsavtalet.

_____________________
Planarkitekt Fredrika Säfström föredrog ärendet.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 125

Dnr 2017/519 000

Region Dalarnas verksamhetsberättelse samt
årsredovisning för 2016
Ärendebeskrivning
Förelåg Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
3. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 126

Dnr 2017/689 612

Djurhuset, Stiernhööksgymnasiet
Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningen Lars Kratz och rektor för Stiernhööksgymnasiet
Carolina Svedjeland.
”Gymnasieskolan i Rättvik har genom åren utvecklats och ett antal
förändringar har genomförts inom utbildningsområdet. Några utbildningar
har lagts ner och andra har startats. Påverkansfaktorer har bland annat varit
elevkullarnas storlek, utbildningarnas efterfrågan/popularitet samt nya lagar
och förordningar.
Stiernhööksgymnasiet har de senaste åren haft hög efterfrågan på
utbildningsplatser inom Naturbruk – djurvård (med dess inriktningar
Naturbruk – naturvetenskap, Naturbruk – individuell och
Gymnasiesärskolan), Naturbruk - lantbruk och Bygg- och
anläggningsprogrammet. Efterfrågan har varit större än de platser skolan
kunnat erbjuda vilket medfört att flertalet ungdomar inte kunnat erbjudas
plats inom förstahandsvalet. Efterfrågan tenderar inte heller att minska. I
Sverige finns 51 gymnasieskolor som erbjuder utbildning inom
Naturbruksprogrammet men beräkningar visar att det inom 15 år kommer att
läggas ner flertalet skolor då det ställs höga krav på anläggningarna.
Stiernhööksgymnasiets upptagningsområde bedöms därmed öka då skolan
kommer att vara en av få som kan erbjuda Naturbruksutbildning.
Sveriges befolkning beräknas öka varje år under perioden 2017–2060. Under
de kommande tio åren förväntas folkmängden öka med över en miljon
personer och antalet barn och unga 0–19 år beräknas öka med ca 380 000.
Ökningen kommer även att påverka Dalarnas län (SCB). Sammantaget visar
prognosen för elevutvecklingen att skolan borde ha 50 fler elever om 10 år
än vad som är idag.
Eftersom gymnasieskolan i Rättvik löpande har gjort nödvändiga
investeringar har skolan följt med väl i utvecklingen. För att möta framtida
krav och behov krävs dock nya investeringar. Genom att utöka de praktiska
undervisningslokalerna och bygga om befintliga ytor kan skolan dessutom
kunna ta emot fler elever. Förslaget (nedan nämnd scenario 1) möjliggör
även att respektive utbildningsverksamhet får en mer geografiskt samlad
verksamhet. Det medför större effektivitet och säkerhet för elever och
personal (gäller såväl hygienaspekten som trafiksituationen).
Behovet av byggnation påverkas även starkt av att lokalen där hästpersonal
och elever håller till är helt stängd på grund av arbetsmiljöskäl. Fler
lokaler som har stort behov av underhåll är fastigheten där djurutbildningen
(Djurhuset) håller till. Fastigheten är utdömd av RFAB (undantaget den nya
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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tillbyggnaden som innehåller karantändelen). Idag har dock skolan dispens
från Jordbruksverket för att bedriva undervisning i lokalerna.
6 olika scenarion
Verksamheten har arbetat fram sex olika scenarion.
1. Djurhuset och utestall för mellanstora byggs där det idag är hundhall.
En tillfällig, permanent hundhall byggs. Renoveringen av lokalerna
vid hästutbildningen genomförs. En ny maskinhall byggs.
Byggprogrammet flyttar in i gamla maskinhallen. En ny hundhall
byggs i Byggprogrammets gamla lokaler.
2. Djurhuset och utestall för mellanstora byggs där det idag är hundhall.
En tillfällig, permanent hundhall byggs. Renoveringen av lokalerna
vid hästutbildningen genomförs.
3. Djurhuset och utestall för mellanstora byggs där det idag är hundhall.
En tillfällig, permanent hundhall byggs.
4. Djurhuset och utestall för mellanstora byggs där det idag är hundhall.
Hundutbildningen avvecklas och inga andra förändringar görs.
5. Endast ”återställning” av lokalerna vid NBL och NBH.
6. Inga förändringar.
Scenario 1. Djurhuset och utestall för mellanstora byggs där det idag är
hundhall. En tillfällig, permanent hundhall byggs. Renoveringen av
lokalerna vid hästutbildningen genomförs. En ny maskinhall byggs.
Byggprogrammet flyttar in i gamla maskinhallen. En ny hundhall byggs
i Byggprogrammets gamla lokaler.
NB-Lantbruk

Lantbruksutbildningen får lokaler i direkt anslutning till sin verksamhet.
Säkerheten blir bättre då skolan arbetar i tre zoner. Kostnad för att bygga en
ny maskinhall är 26 miljoner kr. Med samma beräkning av ökad årskostnad
skulle det innebära 1,3 miljoner kr. Lokalerna tillhör RSJAB. Den här
förändringen av verksamheten innebär att skolan kommer att kunna möta
framtidens krav och behov samt ha en mer attraktiv utbildning och i relation
till att det går tungt för närliggande lantbruksskolor så är beräkningen att
skolan kommer att öka andelen elever till vår skola, se tidigare beräkning.
Ekonomi – maskinhall
Verksamhetsansvarige tog in offert och det resulterade i 17,4 miljoner för
en hall bestående av gjuten platta på mark om 30 x 80 m, uppsättning av
hall innehållande maskinhall, travers, lektionssalar, wc, omklädningsrum,
fikarum och kontor (allt utan möbler).
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Det som tillkommer är inredning ca 500 000 kr, beredning av mark,
asfaltsplan utanför hallen. Kostnaden för
beredning uppgår till ca 200 kr/kvm och för asfaltsbeläggning ca 200
kr/kvm. Det skulle innebära för ca 3500 kvm 1,4 miljoner ytterligare. Ett
ytterligare tillägg är ventilation, fler fönster, hiss och mellanbjälklag för
klassrummen och den beräknade kostnaden för detta är 6,7 miljoner. Den
totala kostnaden skulle då bli 17,4 + 0,5 + 1,4 + 6,7 = ca 26 miljoner kr.

NB-Häst

Personal och elever inom NBH får renoverade utrymmen inklusive
omklädningsrum för både personal och elever i anslutning till sin
verksamhet. Efter dialog med RFAB skulle ombyggnationerna kosta ca. 7,7
miljoner kr, vilket är 22 000 kr per kvm. Ytan beräknas till 350 kvm. Det
motsvarar en årskostnad om ca 400 000 kr. Lokalerna tillhör RSJAB.
NB-Djurvård

Detta scenario innebär att skolan kan fullfölja NBID och ta emot fler elever
inom NBD och NBNA (se tabell ovan). Ekonomiskt innebär det en
nettointäktsökning om 0,75 miljoner kr per år. Efter tre år motsvarar det 2,25
miljoner kr per år och framöver. Kostnad för att bygga djurhuset, enligt
inkommet anbud, är ca 12 miljoner kr. Inredning/inventarier och utestall för
mellanstora djur tillkommer om ca 2 miljoner kr. Enligt RFAB blir det en
ökad årskostnad för kommunen om ca 0,6 miljoner kr.
Kostnad för en tillfällig permanent hundhall är, enligt offert från en
leverantör ca 31 000 kr per månad. Det innebär en hyra av ett isolerat tält
med värme, avfuktare (inkl. ventilation), fläktar i taket som trycker ner
värmen samt belysning. Det tillkommer kostnader för markarbete, och
asfaltering, ca 200 000 kr markarbete och 100 000 kr för asfaltering.
Driftskostnaden för detta är 100 kr/h då värmen är på. Max driftskostnad är
100 000 kr per år.
Flytt av BA-programmet till gamla maskinhallen

En renovering av dagens maskinhall innebär att den behöver saneras från
oljor etc. samt att vissa justeringar behöver göras, inklusive installation av
bättre ventilation. Total kostnad beräknas till 3,0 miljoner kr. Årskostnaden
av detta är marginell eftersom det ingår i underhållet av fastigheterna.
Installation av hundhall i BA-programmets gamla lokaler

Att göra hundhall av bygghallens lokaler kräver ett mycket litet ingrepp och
kostnaden beräknas till ca 1,0 miljoner kr. Årskostnaden förändras inte.
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Beräkningsunderlag avseende scenario 1.

Områden

Beräknad förändring

Djurhus (NB Djurvård)
8 elever fler i varje årskurs =
24 elever efter 3 år.

8 elever * 3år *
200 000 kr
NBD och NBIDDjurvård
8 elever * 3år *
300 000 kr
NBL, IM-YRKLantbruk
NBID-Lantbruk
2 elever * 3år *
150 000 kr
BA-programmet
NBD: 24*50 000 kr
NBL: 24*75 000 kr
BA: 6*40 000 kr

Ny maskinhall
8 elever fler i varje årskurs =
24 elever efter 3 år.
Bygghall i maskinhall
2 elever fler i varje årskurs =
6 elever efter 3 år.
Merkostnad ökade elever
(Material, anläggning,
overheadkostnad, kost, etc.)

Personalkostnader
6 tjänster * 537 000
Lärare, instruktörer,
kr
studiecoacher
Netto efter 3 år (Det tar 3 år att få full effekt)

Ekonomiskt
utfall
+ 4 800 000 kr

+ 7 200 000 kr

+ 900 000 kr
- 1 200 000 kr
- 1 800 000 kr
- 240 000 kr
- 3 222 000 kr
+ 6 438 000 kr

Avgår i ökade
Enligt RFAB ca
hyreskostnader
- 2 300 000 kr
Svårberäknade investeringskostnader för byggnationerna:

Justerandes sign

Kostnad nytt djurhus (ganska säkert)

12 miljoner

Inventarier djurhus + utestall för mellanstora djur

2 miljoner

Tillfällig, permanent hundhall (se nedan)

31 000 kr/mån

Ny maskinhall/körplan
Se beräkningsunderlag på föregående sida.
Flytt BA till gamla maskinhallen

26 miljoner

Hundhall i BA:s anläggning

1 miljoner
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Scenario 2. Djurhuset och utestall för mellanstora byggs där det idag är
hundhall. En tillfällig, permanent hundhall byggs. Renoveringen av
lokalerna vid hästutbildningen genomförs.
NB-Lantbruk

Omklädningsrum för personal och elever är undermålig. En barack för
personal finns bredvid ladugården. Kostnadsökning om ca 108 000 kr per år.
Renoveringen av utrymmena vid häst innebär, med den senaste ritningen,
inga omklädningsrum åt NBL. Lösningen för NBL är omklädning sker i
barackerna.
NB-Häst

Personal och elever inom NBH får renoverade utrymmen inklusive
omklädningsrum för både personal och elever i anslutning till sin verksamhet
(NBH). Efter dialog med RFAB skulle ombyggnationerna kosta ca. 7,7
miljoner kr, vilket är 22 000 kr per kvm. Ytan beräknas till 350 kvm. Det
motsvarar en årskostnad om ca 400 000 kr. Lokalerna tillhör RSJAB.
NB-Djurvård

Detta scenario innebär att skolan kan fullfölja NBID och ta emot fler elever
inom NBD och NBNA (se tabell ovan). Ekonomiskt innebär det en
nettointäktsökning om 0,5 miljoner kr per år. Efter tre år motsvarar det 1,5
miljoner kr per år och framöver. Kostnad för att bygga djurhuset, enligt
inkommet anbud, är ca 12 miljoner kr. Inredning/inventarier och utestall för
mellanstora djur tillkommer om ca 2 miljoner kr. Enligt RFAB blir det en
ökad årskostnad för kommunen om ca 0,6 miljoner kr.
Kostnad för en tillfällig permanent hundhall är, enligt offert från en
leverantör ca 31 000 kr per månad. Det innebär en hyra av ett isolerat tält
med värme, avfuktare (inkl. ventilation), fläktar i taket som trycker ner
värmen samt belysning. Det tillkommer kostnader för markarbete, och
asfaltering, ca 200 000 kr markarbete och 100 000 kr för asfaltering.
Driftskostnaden för detta är 100 kr/h då värmen är på. Max driftskostnad är
100 000 kr per år (se offert från Hallbyggarna).
Skolan har en maskinhall som är för liten för den utvecklande verksamheten
då traktorerna och maskinerna blir större för att möta framtidens behov och
krav. Dessutom finns verksamhet för NBH och NBL i baracker. Det innebär
att skolan kommer ha flera lokaler som inte används. Detta innebär att
Rättviks kommun behöver skjuta till ca 0,4 miljoner kr från 2018 och
framöver. Skillnaden mot scenario 3 är att pengarna för barackerna vid häst
används till årskostnad för renoveringen istället. Observera att detta avser en
renovering av hästlokalerna endast avsedd för hästverksamheten.
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Scenario 3. Djurhuset och utestall för mellanstora byggs där det idag är
hundhall. En tillfällig, permanent hundhall byggs. (Barackerna inom
NB-Lantbruk och NB-Häst blir kvar)
NB-Lantbruk

Omklädningsrum för personal och elever är undermålig. Två baracker för
personal finns bredvid ladugården. Varje barack kostar 4500 kr /månad.
Kostnadsökning om ca 108 000 kr per år.
NB-Häst

Personal och elever inom NBH fortsätter i 6 baracker. Kostnad 324 000 kr
per år. Lokaler inom häst får ej renovering. Lokalerna är idag stängda. Den
negativa trenden av elevutveckling, som nu brutits, kommer att åter igen
vända nedåt – utbildningen kommer inte upplevas positiv. Lokalerna som
inte får användas förfaller, då inget görs åt dem. Lokalerna tillhör RSJAB.
NIU-ridsport kommer att uppleva brister och vad Svenska Ridsportförbundet
säger har ännu inte undersökts. De 8 barackerna kostar idag 432 000 kr per
år.
NB-Djurvård

Detta scenario innebär att skolan kan fullfölja NBID och ta emot fler elever
inom NBD och NBNA (se tabell ovan). Ekonomiskt innebär det en
nettointäktsökning om 0,5 miljoner kr per år. Efter tre år motsvarar det 1,5
miljoner kr per år och framöver. Kostnad för att bygga djurhuset, enligt
inkommet anbud, är ca 12 miljoner kr. Inredning/inventarier och utestall för
mellanstora djur tillkommer om ca 2 miljoner kr. Enligt RFAB blir det en
ökad årskostnad för kommunen om ca 0,6 miljoner kr.
Kostnad för en tillfällig permanent hundhall är, enligt offert från en
leverantör ca 31 000 kr per månad. Det innebär en hyra av ett isolerat tält
med värme, avfuktare (inkl. ventilation), fläktar i taket som trycker ner
värmen samt belysning. Det tillkommer kostnader för markarbete ca 200 000
kr, och asfaltering ca 100 000 kr. Driftskostnaden för detta är ca 100 000 kr
per år.
Skolan har en maskinhall som är för liten för den utvecklande verksamheten
då traktorerna och maskinerna blir större för att möta framtidens behov och
krav. Dessutom finns verksamhet för NBH och NBL i baracker (kostnaderna
för barackerna för NBH och NBL kostar ca 0,432 miljoner kr per år).
Detta innebär att Rättviks kommun behöver skjuta till ca 0,4 miljoner
kr från 2018 och framöver.
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Scenario 4. Djurhuset och utestall för mellanstora byggs där det idag är
hundhall. Hundutbildningen avvecklas och inga andra förändringar
görs.
NB-Lantbruk

Omklädningsrum för personal och elever är undermålig. Två baracker för
personal finns bredvid ladugården. Varje barack kostar 4500 kr /månad.
Kostnadsökning om ca 108 000 kr per år.
NB-Häst

Personal och elever inom NBH fortsätter i 6 baracker. Kostnad 324 000 kr
per år. Lokaler inom häst får ej renovering. Lokalerna är idag stängda. Den
negativa trenden av elevutveckling, som nu brutits, kommer att åter igen
vända nedåt – utbildningen kommer inte upplevas positiv. Lokalerna som
inte får användas förfaller, då inget görs åt dem. Lokalerna tillhör RSJAB.
NIU-ridsport kommer att uppleva brister och vad Svenska Ridsportförbundet
säger har ännu inte undersökts. De 8 barackerna kostar idag 432 000 kr per
år.
NB-Djurvård

Att bygga djurhuset men avveckla hundutbildningen innebär att skolan kan
fullfölja NBID men inte ta emot fler elever inom NBD och NBNA. Det
kommer innebära att sökande till NBD minskar vilket inte innebär någon
ekonomisk nettointäktsökning. Kostnad för att bygga djurhuset, enligt
inkommet anbud, är ca 12 miljoner kr. Inredning/inventarier och utestall för
mellanstora djur tillkommer om ca 2 miljoner kr. Enligt RFAB blir det en
ökad årskostnad för kommunen om ca 0,6 miljoner kr.
Skolan har en maskinhall som är för liten för den utvecklande verksamheten
då traktorerna och maskinerna blir större för att möta framtidens behov och
krav. Dessutom finns en verksamhet för NBH och NBL i baracker
(kostnaderna för barackerna för NBH och NBL kostar ca 0,432 miljoner kr
per år) och hundutbildningen kommer att läggas ner. Det innebär att skolan
kommer ha flera lokaler som inte används. Detta innebär att Rättviks
kommun behöver skjuta till ca 1,0 miljoner kr från 2018 och framöver.
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Scenario 5. Endast ”återställning” av lokalerna vid NBL och NBH
Detta scenario innebär att renoveringen av lokalerna vid häst påbörjas och att
man där bygger omklädningsrum för både NBH och NBL. Detta alternativ
diskuterades även i januari 2017 och var orsak till att alla byggnationsplaner
stoppades. Den beräknade kostnaden för detta är 15 miljoner kr och det är
dessutom inte en optimal lösning eftersom skolan då blandar zoner för
livsmedelsproduktion och annan verksamhet. Att bara göra detta och inte
göra något åt djurvårds lokaler innebär en avveckling av
djurvårdsutbildningen.
Scenario 6. Inga förändringar
NB-Lantbruk

Omklädningsrum för personal och elever är undermålig. Två baracker för
personal finns bredvid ladugården. Varje barack kostar 4500 kr /månad.
Kostnadsökning om ca 108 000 kr per år.
NB-Häst

Personal och elever inom NBH fortsätter i 6 baracker. Kostnad 324 000 kr
per år. Lokaler inom häst får ej renovering. Lokalerna är idag stängda. Den
negativa trenden av elevutveckling, som nu brutits, kommer att åter igen
vända nedåt – utbildningen kommer inte upplevas positiv. Lokalerna som
inte får användas förfaller, då inget görs åt dem. Lokalerna tillhör RSJAB.
NIU-ridsport kommer att uppleva brister och vad Svenska Ridsportförbundet
säger har ännu inte undersökts. De 8 barackerna kostar idag 432 000 kr per
år.
NB-Djurvård

Enligt miljörondsprotokoll och dialog med RFAB är Djurhuset undermåligt
och enligt verksamhetspersonal har Jordbruksverket givit oss dispens de
senaste åren då lokalerna är i allt för dåligt skick. Att inte göra något innebär
att en avveckling påbörjas läsåret 2017/2018 av NB-Djurvård, NBNA,
NBID, Skog, mark och djur (Gymnasiesärskolan). Skolan tvingas hösten
2018 göra ett nollintag, dvs. inga elever påbörjar sin utbildning hos oss. Idag
är det ca 40 elever som sökt till oss till hösten som berörs direkt. Ca 30
ytterligare nya ettor berörs indirekt då de valt andra inriktningar inom NB.
Personal kommer redan under hösten 2017 att se sig om efter andra arbeten.
Det kommer snart att spridas att skolan avvecklar utbildningen och det
innebär negativ publicitet. Risk finns att skolan får färre elever som söker till
andra utbildningar hos oss. Innan sista elevkullen tar examen kommer
utbildningen att vara mycket dyr, räknat per elev. Det beror på att elever
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slutar i förtid, byter program/inriktning/skola samt att skolan saknar
kompetens inom lärarkåren och även instruktörer vilket leder till sämre
kvalitet i utbildningen. Dessutom kommer skolan att stå med lokalkostnader
för ytor skolan inte behöver, men inte hinner avyttra dem eller hitta andra
användningsområden för dem. Det innebär även ökade kostnader för övriga
program/inriktningar.
Ca 95 % av alla intäkter på hela NB kommer från andra kommuner! En
avveckling av NBD skulle innebära att Rättviks kommun skulle behöva
skjuta till mer medel. Stiernhööksgymnasiet har redan idag högre
programpriser än rikssnittet och det är även bland de högsta i Dalarna.
Därför är det inte någon möjlighet att höja priserna för de andra
utbildningarna. Höstterminen 2020 har sista årskullen NBD/NBNA-D,
NBID och Gymnasiesärskolan tagit examen och det återstår, totalt på skolan
ca 265 elever, d.v.s. 430 (antal elever idag) - 165 = 265 elever (se
beräkningar nedan). En högst relevant fråga är hur vår skola kommer att se
ut med 265 elever. Dessa elever behöver alltså bära dagens kostnader och
därtill de minskade intäkterna från andra kommuner via interkommunal
ersättning. Terminspriset för NBD är ca 100 000 kr. Nedanstående
beräkningar är jämfört med dagens elevantal och dagens penningvärde.
Budgetåret 2018 minskas externa elevintäkterna med ca 4 miljoner kr (40 x
100 000 kr). Det är endast potentiella nya ettor. Vid en avveckling slutar
även vissa innevarande elever och bedömningen är att ca 15 elever inom
befintlig utbildning också slutar varje år. Det är ytterligare 1,5 miljoner i
minskade elevintäkter. Kostnader minskas i huvudsak då behovet av
lärarpersonal minskar, men effekten blir inte så stor det första året då det tar
tid att avveckla på grund av uppsägningstider. Instruktörer kommer att
behövas hela 2018 i samma omfattning som idag då deras anställning
baseras på att sköta Djurhuset. Beräknad minskad kostnad är ca 500 000 kr.
Detta innebär att Rättviks kommun behöver skjuta till ca 5,0 miljoner
kr för 2018 i ”avvecklingskostnader” för NBD.
Budgetåret 2019

2019 påbörjas avvecklingen av djurhuset och dess verksamhet, men liten
effekt nås ekonomiskt. Externa elevintäkterna minskas med ca 16,5 miljoner
kr (utifrån ovanstående beräkning). Personalkostnaderna för lärare kommer
att minska med ca 6 årstjänster, vilket motsvarar ca 3,5 miljoner kr. Detta
innebär att kommunen behöver skjuta till ca 13 miljoner kr i
”avvecklingskostnader” för 2019 för NBD.

Justerandes sign

21

Utdragsbestyrkande

9(11)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-29

Kommunstyrelsen

KS § 126 forts
Budgetåret 2020

Under våren 2020 går sista elevkullen ut och det är svårt att beräkna hur
många som kommer att fullfölja sin utbildning, men prognosen är att ca 25
elever tar examen inom NBD, NBNA, NBID och Gysär. Det innebär att från
hösten 2020 finns det endast 265 elever på skolan. Externa elevintäkterna
minskas med ca 30 miljoner kr. Djurhuset är helt avvecklat. Färre
internatelever innebär en fördyring då skolan tappar intäkter om ca 1,0
miljoner kr per år. Personalkostnaderna kommer att minska med 5
instruktörstjänster, ca 5 internatpersonal, 16 lärartjänster, 5
studiecoacher/programsamordnare, ca 40 % av övrig personal (bibliotekarie,
vaktmästare, skolledare, administrativ personal, café). Det motsvarar ca 40
tjänster jämfört med 2017 och innebär ca 23 miljoner kr. Detta innebär att
Rättviks kommun behöver skjuta till ca 8 miljoner kr för 2020 och
framöver för att behålla kvarvarande utbildning. Vilken effekt det får
för hela skolan är svårbedömd.
En summering av scenario 1, det vill säga att inte göra något innebär under
tre år en fördyring med 26 miljoner kr för Rättviks kommun och utöver det 8
miljoner kr per år. Skolan har en maskinhall som är för liten för den
utvecklande verksamheten då traktorerna och maskinerna blir större för att
möta framtidens behov och krav. Skolan har dessutom verksamhet för NBH
och NBL i baracker (kostnaderna för barackerna för NBH och NBL kostar ca
0,432 miljoner kr per år) och hundutbildningen kommer att läggas ner. Det
innebär att skolan kommer ha flera lokaler som inte används.”
Förvaltningens förslag till beslut
1. Igångsättningstillstånd enligt scenario 3
2. Ambition att slutföra investeringar enligt scenario 1
Ärendet föredrogs av förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen
Lars Kratz och rektor för Stiernhööksgymnasiet Carolina Svedjeland.
Mötet ajournerades 2 minuter.
Yrkande
Anki Dåderman (S) och Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut med tillägget att finansutskottet senast
2017-12-31 ska ha inkommit till kommunstyrelsen med en plan för
finansiering enligt scenario 3.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Justerandes sign

22

Utdragsbestyrkande

10(11)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-29

Kommunstyrelsen

KS § 126 forts

Kommunstyrelsens beslut
1. Igångsättningstillstånd enligt scenario 3
2. Ambition att slutföra investeringar enligt scenario 1
3. Finansutskottet ska senast 2017-12-31 ha inkommit till
kommunstyrelsen med en plan för finansiering enligt scenario 3.
___________________
Sändlista:
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M Weinstock
L Kratz
A Riesbeck
A Lissåker
U Israelsson
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Dnr 2017/319 007

Frågor om införande av digitalisering
Ärendebeskrivning
Revisionen i Rättvik har ställt två frågor med anledning av införandet av
digital ärendehantering – där handlingar distribueras digitalt till fullmäktige,
nämnder och utskott.
1. Vilket politiskt beslut har fattats om införande av digitalisering?
2. Vilket underlag låg till grund för beslutet?
Förslag till yttrande:
Under de senaste 10-15 åren har riksdag, regering och Sveriges Kommuner
och Landsting bejakat och poängterat vikten av en digital utveckling av
välfärden. Internet och informationstekniken påverkar alla samhällsområden
med väldig kraft. E-samhället omfattar utnyttjande av informationsteknik
(IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. E-förvaltning är
så mycket mer än en fråga om IT. Tekniken är en resurs som rätt utnyttjad
förenklar för privatpersoner och företag, stödjer effektivitet, kvalitet och
samverkan samt bidrar till att utveckla demokrati, organisationer och
arbetssätt.
Vi blir allt fler i Sverige och våra behov av och krav på välfärden – till
exempel vården, skolan och omsorgen – ökar. Behovet av nya medarbetare
är stort och kostnaderna ökar snabbt. Ska kommuner, landsting och regioner
kunna fortsätta erbjuda en välfärd i toppklass, behövs mer resurser men
också nya, smarta lösningar, som möter medborgarnas behov i takt med den
digitala utvecklingen i samhället. Det behövs en digital teknik som hjälper de
anställda i välfärden att utföra jobbet enklare och med högre kvalitet, för
samma resurser och med mindre krångel. Numera tar allt fler det för givet att
ärenden ska kunna utföras enkelt och säkert via nätet så kallade e-tjänster.
En del av ovanstående var det som stab- och serviceförvaltningen använde
sig av som underlag för att införa en digital ärendeprocess i Rättviks
kommun. Rättviks kommun behöver utveckla fler e-tjänster för medborgarna
i kommunen och att digitalisera ärendeprocessen ansåg förvaltningen ingick
i den vanliga verksamhetsutvecklingen. Dessutom har mellan 85-90 procent
av landets 290 kommuner redan en digital ärendeprocess.
Förvaltningens förslag till beslut
- Avge yttrande enligt ovanstående.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
_____________________________________________________________________________________
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Frågorna anses vara besvarade utifrån ovanstående yttrande.
___________________
Ärendet föredrogs av Ulf Israelsson
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
Deltog ej i beslutet
Lars-Erik Kalles (S) meddelade att han ej deltog i ärendets handläggning och
beslut.
___________________
Sändlista:
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Revisionen
A Riesbeck
U Israelsson
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Dnr 2017/333 882

Medborgarförslag om att flytta biblioteksfilialen i
Furudal till centrum
Ärendebeskrivning
Göran Persson, Saharavägen 21, Furudal, inlämnade 2017-04-04 rubricerade
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Flytta biblioteksfilialen i Furudal till centrum.
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
__________________
Yttrande
Förelåg yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen:
”Låntagare:
Furudals skola samt Förskolan Vindförberg står för en stor del av Ore
biblioteks utlåning. Avståndet mellan skola-bibliotek uppskattas till en
knapp km. Det är mycket uppskattat av lärare och föräldrar att skolbarnen
lätt och snabbt kan besöka biblioteket. Tidsaspekten är viktig. De behöver
heller inte ut på den tungt trafikerade väg 301/296. Även om gångbana nu
ordnats, måste ändå vägen korsas två gånger för att nå centrum.
Låntagare sommartid:
Vad gäller sommarens utlån har biblioteket en hel del låntagare från övriga
Sverige. Här erbjuds även fritt WiFi.
Öppethållande:
Biblioteket är öppet 12 timmar per vecka.
Lokaler:
Den befintliga lokalen på nedre plan i Orestrandhuset är ändamålsenlig vad
beträffar utrymme för böcker, samlingar, sittplatser. Inne i biblioteket kan ca
16 personer sitta för kurser, mindre föredrag mm. I det så kallade Orerummet
kan 6 personer sitta. Vägg i vägg finns Orestrands samlingssal, där ett 50-tal
besökare får plats vid föreläsningar mm.
Parkering:
Möjligheten att parkera är inte optimal, men har förbättrats under senare år.
Nu finns plats för ett 10-tal bilar vid biblioteket.
Förslag på förbättring:
För att uppväga att bibliotekets placering inte är central i Furudal, är det
nödvändigt med bättre skyltning. I samråd med berörda myndigheter bör
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alltså informationsskyltar placeras på lämpliga platser, vilket i viss mån
uppväger en mer central placering av biblioteksfilialen i Furudal. Detta är
genomförbart utan några större kostnader för verksamheten.”
Förvaltningens förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget.
Yrkande
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
- Avslå medborgarförslaget.
___________________
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
___________________
Sändlista:
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Dnr 2013/502 841

Medborgarförslag om att utveckla tillsynsfunktionerna i
kommunens verksamheter
Ärendebeskrivning
Adrian Svensson, Smiängsvägen 16, Vikarbyn, har 2013-08-26 inlämnat
Rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Utveckla tillsynsfunktionerna i kommunens verksamheter.
Att ”Tillväxt- och Tillsynskonceptet” som är ett projekt som ska ge en bättre
samsyn mellan kommunen och företag som handhar livsmedel och på så sätt
hjälpa företagen att växa, implementeras till att börja med inom alkoholhandläggningen. Restaurangutbudet är viktigt för att turismnäringen ska
kunna fortsätta växa.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-24
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning.
____________________
Yttrande
Stab- och Serviceförvaltningen har genom Ulf Israelsson gett följande
yttrande:
”I ett medborgarförslag daterat 2013-08-26 har Adrian Svensson föreslagit
att utveckla tillsynsfunktionen i kommunens verksamheter. Konceptet
Tillväxt och Tillsyn har applicerats på livsmedelstillsynen och Adrian
Svensson menar att en naturlig utveckling är att även inkludera
alkoholtillsynen.
Samhällsbyggnadsberedningen har 2014-01-16 § 3 yttrat sig i ärendet och
tycker att medborgarförslaget är bra och föreslår kommunstyrelsen att bifalla
det.
Kommunfullmäktige har under våren 2017 tagit beslut om att byta
nämndtillhörighet avseende alkoholtillsynen från kommunstyrelsen till
miljö- och byggnadsnämnden. Sett ur ett kundperspektiv är bedömningen att
samordning av verksamheterna gör det enklare och tydligare för den enskilde
näringsidkaren att veta vem och vart man vänder sig när det gäller
ansökningar och tillsyn. Sammantaget är detta i linje med konceptet Tillväxt
och Tillsyn där Rättviks kommun vill skapa bättre förutsättningar för
småföretagande på orten, och dessutom stärka arbetet lokalt med miljö,
kvalitet och säkerhet.”
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Förvaltningens förslag till beslut
- Avge yttrande enligt ovanstående och därmed anse
medborgarförslaget bifallet.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avge yttrande enligt ovanstående och därmed anse
medborgarförslaget bifallet.
___________________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
___________________
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Dnr 2017/29 73

Medborgarförslag om att installera wifi-nät på
kommunens äldreboende
Ärendebeskrivning
Kerstin Wilkensson Ahlgren, Slöjdvägen 5A, Rättvik har 2017-01-12
inlämnat rubricerat medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Installera wifi-nät på kommunens äldreboende då det nu är en ny generation
som är van att använda läsplattor och datorer.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-09
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning och beslut.
___________________
Yttrande
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
”När medborgarförslaget ställdes i början av 2017 hade arbetet påbörjats
med att installera wifi på alla äldreboenden. Arbetena färdigställdes innan
midsommar 2017 så wifi-nät finns numera på alla äldreboenden i
kommunen.”
Förvaltningens förslag till beslut
- Medborgarförslaget är bifallet.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarförslaget är bifallet.
__________________
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
_________________
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Sändlista:
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M Brandfors
U Israelsson
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Avsägelse av ordförande i personalutskottet och
folkhälsorådet samt ledamot i tillgänglighetsrådet efter
Camilla Ollas Hampus (C) samt val av ledamot i
personalutskottet, tillgänglighetsrådet och
folkhälsorådet
Ärendebeskrivning
Camilla Ollas Hampus (C) har i skrivelse 2017-08-09 avsagt sig uppdraget
som ordförande i personalutskottet och folkhälsorådet samt som ledamot i
tillgänglighetsrådet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Entlediga Camilla Ollas Hampus (C) som ordförande i
personalutskottet och folkhälsorådet.
2. Entlediga Camilla Ollas Hampus (C) som ledamot i
tillgänglighetsrådet.
3. Utse Joanna Stridh (C) som ordinarie ledamot i personalutskottet
samt som ledamot i tillgänglighetsrådet och folkhälsorådet.
___________________
Sändlista:

C Ollas Hampus
J Stridh
Kanslienheten
Löneenheten
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Val av ordförande i personalutskottet och
folkhälsorådet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse ny ordförande i personalutskottet och
folkhälsorådet.
Kommunstyrelsens beslut
- Utse Joanna Stridh (C) till ordförande i personalutskottet och
folkhälsorådet.
___________________
Sändlista:

J Stridh
I Sturve
Kansliet
Löneenheten
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Dnr 2017/666 104

Avsägelse ersättare i socialutskottet, Lena Johansson
(KD)
Ärendebeskrivning
Lena Johansson har i en skrivelse 2017-08-03 avsagt sig uppdraget som
ersättare i socialutskottet.
Kommunstyrelsens beslut
- Entlediga Lena Johansson (KD) som ersättare i socialutskottet.
____________________
Sändlista:

L Johansson
F Ollén
Kansliet
Löneenheten
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Val av ersättare i socialutskottet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i socialutskottet efter Lena
Johansson (KD).
Kommunstyrelsens beslut
- Utse Gudrun Magnusson (KD) som ersättare i socialutskottet.
___________________
Sändlista:

G Magnusson
L Johansson
Kansliet
Löneenheten
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Dnr 2017/656 89

Avsägelse ordförande BRÅ, Annette Riesbeck
Ärendebeskrivning
Annette Riesbeck (C) har i skrivelse 2017-08-01 avsagt sig uppdraget som
ordförande i brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Kommunstyrelsens beslut
- Entlediga Annette Riesbeck (C) som ordförande i brottsförebyggande
rådet (BRÅ).
___________________
Sändlista:

A Riesbeck
Kanslienheten
Löneenheten

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

36

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-29
Kommunstyrelsen

KS § 136

Val av ordförande i brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse ny ordförande i brottsförebyggande rådet
(BRÅ) efter Annette Riesbeck (C).
Kommunstyrelsens beslut
- Utse Rune Daniels (C) som ordförande i brottsförebyggande rådet
(BRÅ).
_____________________
Sändlista:

A Riesbeck
R Daniels
Kansliet
Löneenheten
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Dnr 2017/33 362

Rapport nr 4 2017 Delegationsbeslut chefer och
ordföranden
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut fattade av chefer och ordföranden enligt
kommunstyrelsens beslut § 3/2015.
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

38

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-29
Kommunstyrelsen

KS § 138

Dnr 2017/468 002

Delegationsbeslut enligt SoL, LSS, LVU, LVM 2017
Ärendebeskrivning
Redovisas delegationsbeslut fattade enligt socialtjänstlagen, LVU, LVM
samt LSS under perioden maj-juli 2017.
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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Dnr 2017/34 362

Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna utskott
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens allmänna utskott §
2017-08-08.
§ 41

Medel till fallförebyggande, riktade insatser.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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Dnr 2017/38 362

Delegationsbeslut socialutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets
§§ 2017-05-19:
§ 142 Upphävande av LVU enligt 21 § LVU
§ 144 Beviljande av institutionsvård enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§§ 2017-06-01
§ 150 Ansökan om serveringstillstånd
§ 151 Ansökan om serveringstillstånd
§ 153 Ansökan om placering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 154 Ansökan om placering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 155 Ansökan om förlängd placering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 157 Placering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 158 Placering i familjehem enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 159 Placering i stödboende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 160 Ansökan om fortsatt placering i HVB enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen
§ 161 Placering i stödboende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 162 Placering i stödboende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 163 Placering i stödboende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 164 Placering i familjehem enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 177 Placering i särskilt boende/HVB enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§§ 2017-06-29
§ 179 Ansökan om serveringstillstånd
§ 185 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 186 Ansökan om placering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 187 Placering i stödboende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 188 Placering i stödboende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
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§ 190 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 192 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 193 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 194 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 195 Ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 196 Ansökan om placering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 197 Ansökan om placering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 198 Utredning personlig assistans
§ 199 Ansökan om särskilt boende
§ 200 Ansökan om särskilt boende
Besluten förvaras i pärmar på socialförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
___________________
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Dnr 2017/56

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär:
17:29

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och
Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt
AkademikerAlliansen.

17:31

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas
vägran att medverka i abortvård.

17:34

Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring för
semesterläggningen för fem barnmorskor.

17:35

Överenskommelse om ändring och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor – HÖK T med AkademikerAlliansen.

17:39

Studiestartstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande
arbete till grundläggande och gymnasial utbildning.

17:40

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag (2017:151) om
meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som till någon
del är offentlig finansierad genom direkt stöd eller betalning
från det allmänna.

Länsstyrelsen – Tillsyn över efterlevnad av Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor. Dnr: 2017/648
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.
___________________
Kommunstyrelsens beslut
- Enligt allmänna utskottets förslag vilket innebär
att meddelandena läggs till handlingarna.
___________________
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