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Beslutande Annette Riesbeck (C), ordf.
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Jonny Jones (C)
Joanna Stridh (C)
Per Segerstéen (M)
Camilla Ollas Hampus (C)
Hans Furn (C)
Jan Dahlquist (S)
Anki Dåderman (S)
Britt-Marie Essell (S), ersättare för Inger Eriksson (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Lars-Erik Kalles (S)
Nils Gävert (SD)

Ersättare och övriga närvarande Lars-Erik Liss (S)
Tomas Grundell (L)
Lena Johansson (KD)
Carola von Walter (MP)
Ulf Israelsson, kommunchef
Terese Renbro, kommunsekreterare
Lena Fröyen, socialchef §§ 1, 11-13
Keijo Nieminen, anhörigstödjare § 1
Jessica Pedersén, kvalitetsstrateg § 1
Karin Göras, enhetschef biståndshandläggning §§ 11-12
Bo Bifrost, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen § 14

Justerare Jan Dahlquist och Per Segerstéen, ersättare Anki Dåderman och Fredrik Ollén
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-10-31 13:00

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 155-170

Terese Renbro

Ordförande
Annette Riesbeck

Justerare
Jan Dahlquist                  Per Segerstéen

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

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-10-18

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-01 Datum då anslaget tas ned 2016-11-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Terese Renbro
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Sammanträdesdatum
2016-10-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 155 Information - socialförvaltningen 3

§ 156 IT-priser 2016/524 4

§ 157 Förslag till skattesats 2017 2016/525 5

§ 158 Internränta 2017 2016/504 6 –7

§ 159 Borgensavgift 2017 2016/527 8

§ 160 Kommunövergripande- och utskottsmål 2017-2019 2016/344 9 – 10

§ 161 Förvaltningsramar 2017-2019 (bakgrundsmaterial 
Budget 2017-2019 finns upptryckt på kanslienheten)

2016/528 11 – 12

§ 162 Resultatbudget 2017-2019 2016/532 13

§ 163 Investeringsbudget 2017-2019 2016/533 14

§ 164 Omfördelning av medel kollektivtrafiken 2016/317 15 – 16

§ 165 Förslag till reviderade riktlinjer för 
biståndshandläggning SoL och LSS

2016/475 17

§ 166 Förslag till Taxa serveringstillstånd 2017 2016/520 18

§ 167 Kostnader inom LSS-verksamhet 2016/519 19 -20

§ 168 Försäljning av fastigheterna Gärdebyn 7:76 och 38:9 2016/514 21 – 22

§ 169 Revisionsreglemente Rättviks kommun 2015/474 23

§ 170 Val av ledamot i Rättviks tillgänglighetsråd efter 
Inge Östlund (C)

24
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Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 155

Information - socialförvaltningen

Ärendebeskrivning 
Socialchef Lena Fröyen presenterade tillsammans med anhörigstödjare Keijo 
Nieminen och kvalitetsstrateg Jessica Pedersén anhörigstöds verksamhet. 
Verksamheten är lagstadgad och är en viktig förebyggande insats där 
Rättviks kommun är bra på att vara anhörigstödjare till framför allt äldre. 
Detta är dock inte gott nog utan en satsning på att utveckla anhörigstöd är 
prioriterat. En grupp som växer och där man ser att insatser behövs är inom 
psykiatrin.

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

____________________
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 156 Dnr 2016/524

IT-priser

Ärendebeskrivning 
Förslag till prislista för 2017 på tjänster från IT-enheten har tagits fram.
Se bilaga.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade bifall till IT-enhetens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Godkänna förslaget till IT-priser 2017, enligt bilaga.

________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut

Enligt finansutskottets förslag
___________________

Sändlista: M Brandfors
U Israelsson
A Lissåker
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KS § 157 Dnr 2016/525

Förslag till skattesats 2017

Ärendebeskrivning 
Den kommunala skattesatsen skall fastställas årligen. 
Skattesatsen för 2016 var 22:29 per skattekrona.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade att skattesatsen fastställs till oförändrade 22:29 per 
skattekrona för 2017.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Skattesatsen för 2017 fastställs till 22:29 per skattekrona.

________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
_________________

Sändlista: KF-lådan
U Israelsson
A Lissåker
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KS § 158 Dnr 2016/504

Internränta 2017

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från ekonomichef Ann Lissåker angående internräntan för 
2017.
Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett 
över en investerings hela livslängd. Internräntan har under 2016 varit 2 
procent. 
Sveriges Kommuner och Landsting ger förslag på internränta för beräkning 
och fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar. Förslaget tas 
fram i samband med att förutsättningarna för kommande års budgetarbete 
behöver fastställas. Den av SKL föreslagna internräntan 2016 var 2,4 
procent. 

Sedan och med våren 2017 tar SKL fram den föreslagna internräntan genom 
en ny metod. Denna bygger på sektorns egna upplåningskostnader. 
Huvudkällan om sektorns egna upplåningskostnader är information från 
Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. Det är alltså inte möjligt för 
Rättviks kommun att själva göra en mer korrekt beräkning.

En stor del av landets kommuner använder de av SKL föreslagna 
räntenivåerna i sitt budgetarbete. Genom att använda samma internränta som 
många andra kommuner ökar kvalitet på den statistik som kommunen 
använder vid jämförelser med andra kommuner.

SKL föreslår att internräntan för år 2017 ska vara 1,75 procent.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslår att internräntan skall vara oförändrat 2 procent för 2017, i enlighet 
med den påbörjade budgetprocessen.

Föreslår att kommunen från och med nästa budgetprocess övergår till att så 
långt som möjligt följa de av SKL föreslagna internräntenivåerna
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.
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KS § 158 forts.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Internräntan ska vara oförändrad 2 procent för 2017, i enlighet med 

den påbörjade processen
2. Kommunen övergår från och med nästa budgetprocess till att så långt 

som möjligt följa de av SKL föreslagna internräntenivåerna.
_________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt finansutskottets förslag
___________________

Sändlista: U Israelsson
A Lissåker
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 159 Dnr 2016/527

Borgensavgift 2017

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från ekonomichef Ann Lissåker. 
Borgensavgiften för de kommunala bolagen på beviljat borgenstak är idag 
0,4 %.
Förvaltningens förslag
Borgensavgiften för de kommunala bolagen för 2017 ska vara 0,4 % på 
beviljat borgenstak.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Borgensavgiften för de kommunala bolagen för 2017 ska vara 0,4 % 

på beviljat borgenstak.
__________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
__________________

Sändlista: KF-lådan
U Israelsson
A Lissåker
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_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 160 Dnr 2016/344

Kommunövergripande- och utskottsmål 2017-2019

Ärendebeskrivning 
Förslag till Kommunövergripande- och utskottsmål 2017-2019 har tagits 
fram, enligt bilaga.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att Kommunövergripande- och utskottsmål 
2017-2019 antas.
Deltar ej i beslut
Socialdemokraterna Lars-Erik Kalles och Jan Dahlquist meddelade att de 
inte deltar i ärendets handläggning och beslut.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta Kommunövergripande- och utskottsmål för 2017-2019 enligt 

bilaga 1.
__________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet. 
Till dagens sammanträde har socialdemokraterna inkommit med eget 
förslag, bilaga 2.
Yrkande
Anki Dåderman (S) yrkade att anta socialdemokraternas inkomna förslag till 
kommunövergripande- och utskottsmål för 2017-2019. 
Proposition
Ordförande ställde proposition på Anki Dådermans yrkande samt 
finansutskottets förslag och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.
Votering begärdes.
Följande propositionsordning godkändes:
Den som bifaller finansutskottets förslag röstar ja.
Den som bifaller Anki Dådermans förslag röstar nej.
Votering
Voteringen utföll med 7 ja och 6 nej.
Följande ledamöter röstade ja:
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KS § 160 forts.
Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C), Camilla Ollas Hampus (C), Jonny 
Jones (C), Joanna Stridh (C), Fredrik Ollén (M), Per Segerstéen (M)
Följande ledamöter röstade nej:
Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Britt-Marie Essell (S), Lars-Erik 
Jonsén (S), Lars-Erik Kalles (S), Nils Gävert (SD).
Kommunstyrelsen har därmed bifallit finansutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta kommunövergripande- och utskottsmål för 2017-2019 enligt 

finansutskottets förslag bilaga 1.
Reservation
Socialdemokraterna Jan Dahlquist, Anki Dåderman, Britt-Marie Essell, Lars-
Erik Jonsén, Lars-Erik Kalles reserverade sig mot beslutet, likaså Nils 
Gävert SD.
__________________

Sändlista: KF-lådan
U Israelsson
A Riesbeck
B Bifrost
L Fröyen
L Kratz
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KS § 161 Dnr 2016/528

Förvaltningsramar 2017-2019

Ärendebeskrivning 
I det budgetförslag avseende förvaltningsramar för 2017-2019 som redovisas 
enligt bilaga, finns ett antal riktade ramökningar i budget 2017.
Riktade ramökningar i budget 2017
De belopp som inte nämns i denna sammanställning är i huvudsak 
kompensation för löneökningar eller andra återkommande kostnadsökningar.
Alla kostnader som berör mottagande av flyktingar och ej kan återsökas från 
staten ska belasta socialförvaltningen.  
Kostnader för underhåll för får ej belasta investeringsbudgeten utan ska tas 
från driftbudgeten.
De riktade anslagen fördelar sig enligt följande: 
Stab och serviceförvaltningen
Information och kommunikation  500 000
Socialförvaltningen.
Adm. Stöd alt. fler enhetschefer 1200 000
Ökade behov hemtjänst   500 000
Barn och utbildningsförvaltningen
Höjd miniminivå lärartjänster/skola   
till 4,0 samt specialpedagog 0,5/skola 1100 000
Extra lönepott svår rekryterade lärar- 
tjänster samt satsning på gymnasiet   300 000
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Kollektivtrafik 2000 000
Ökade kostnader avtal   100 000
Ökade kapitaltjänstkostnader   300 000

Deltar ej i beslut
Socialdemokraterna Jan Dahlquist och Lars-Erik Kalles meddelade att de 
inte deltar i ärendets handläggning och beslut.
Yrkande
Ulrica Momqvist (M) yrkade att bilagda förvaltningsramar fastställs.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2016-10-18

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 161 forts.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fastställa Förvaltningsramar 2017-2019 enligt bilaga.

_________________
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade bifall till finansutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
___________________

Sändlista: U Israelsson
A Lissåker
J Jones
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KS § 162 Dnr 2016/532

Resultatbudget 2017-2019

Ärendebeskrivning 
Förelåg förslagtill resultatbudget 2017-2019 enligt bilaga.
Deltar ej i beslut
Socialdemokraterna Jan Dahlquist och Lars-Erik Kalles meddelade att de 
inte deltar i ärendets handläggning och beslut.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade att bilagd resultatbudget 2017-2019 fastställs.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fastställa resultatbudget 2017-2019 enligt bilaga.

________________
Förelåg ett nytt förslag med vissa ändringar enligt bilaga.
Yrkande
Jonny Jones yrkade att det nya förslaget antas.
Proposition
Ordförande ställde proposition på finansutskottets förslag och på Jonny 
Jones (C) yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta resultatbudget 2017-2019 enligt bilaga.

___________________
Sändlista: U Israelsson

A Lissåker
J Jones
A Riesbeck
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KS § 163 Dnr 2016/533

Investeringsbudget 2017-2019

Ärendebeskrivning 
Förelåg förslag till investeringsbudget 2017-2019 enligt bilaga.
Deltar ej i beslut
Socialdemokraterna Jan Dahlquist och Lars-Erik Kalles meddelade att de 
inte deltar i ärendets handläggning och beslut.
Yrkande
Ulrica Momqvist (M) yrkade att bilagd investeringsbudget 2017-2019 
fastställs.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fastställa investeringsbudget 2017-2019 enligt bilaga.

___________________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
___________________

Sändlista: U Israelsson
A Lissåker
J Jones
A Riesbeck
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KS § 164 Dnr 2016/317

Omfördelning av medel kollektivtrafiken

Ärendebeskrivning 
Ekonomienheten har sammanställt förvaltningarnas budgetuppföljning av 
2016 års verksamheter. Prognosen är baserad på 8 månaders utfall och visar 
ett förväntat budgetöverskott vid årets slut på 4,8 miljoner kronor för 
driftbudgeten.
Kommunstyrelsen har en reserv som är budgeterad till 4 miljoner kronor och 
i dagsläget finns inga beslut på att använda den, så den räknas som överskott 
i prognosen.
De största budgetunderskotten beräknas för samhällsutvecklingsförvalt-
ningen med ett underskott på 3,1 miljoner kronor samt för 
socialförvaltningen med ett underskott på 2,9 miljoner kronor.
Utfallet har beräknats utifrån den av kommunfullmäktige beslutade netto-
budgeten för 2016. Inga tilläggsanslag ur rörelsekapitalet har i övrigt hittills 
beviljats till vare sig drift- eller investeringsbudgeten. Årets resultat är 
budgeterat till 5,5 miljoner kronor. Om den här prognosen håller så innebär 
det att kommunen skulle få ett redovisat årsresultat på 10,3 miljoner kronor.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att det ur kommunstyrelsens reserv överförs 
2,0 miljoner kronor till samhällsutvecklingsförvaltningen för ökade 
kostnader avseende kollektivtrafik.
Jonny Jones yrkade att det uppdras till socialförvaltningen att till nästa möte 
i finansutskottet, den 8 november, redovisa det ekonomiska läget inom för-
valtningen, vilka åtgärder som vidtagits och ska vidtas för att minska 
budgetunderskottet 2016.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att
finansutskottet bifallit desamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Överföra 2,0 miljoner kronor från kommunstyrelsens reserv till 

samhällsutvecklingsförvaltningen för ökade kostnader avseende 
kollektivtrafik.

Finansutskottets beslut
- Uppdra till socialförvaltningen att till nästa möte i finansutskottet, 

den 8 november, redovisa det ekonomiska läget inom förvaltningen, 
vilka åtgärder som vidtagits och ska vidtas för att minska budget-
underskottet 2016. 
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__________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt finansutskottets förslag
__________________ 

Sändlista: U Israelsson
A Riesbeck
B Bifrost
L Fröyen
A Lissåker
J Jones
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KS § 165 Dnr 2016/475

Förslag till reviderade riktlinjer för 
biståndshandläggning SoL och LSS

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till reviderade riktlinjer för biståndshandläggning 
socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till funktionshindrade 
(LSS).
Karin Göras, enhetschef biståndshandläggning, redovisade förslaget.
Yttrande
Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar föreslå 
kommunstyrelsen att anta det reviderade förslaget.
Yrkande
Ordföranden yrkade att socialutskottet beslutar att anta förvaltningens 
förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående och fann att socialutskottet 
bifallit detsamma.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förslaget till reviderade riktlinjer för biståndshandläggning SoL och 
LSS.
_________________
Socialchef Lena Fröyen och enhetschef för biståndsbedömning Karin Göras 
var närvarande och föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens beslut 

Enligt socialutskottets förslag
___________________

Sändlista: L Fröyen
K Göras
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KS § 166 Dnr 2016/520

Förslag till taxa serveringstillstånd 2017

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift 
för serveringstillstånd enligt Alkohollagen samt Tobakslagen.
Yttrande
Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att anta förslaget.
Yrkande
Ordföranden yrkade att socialutskottet beslutar enligt ovan.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående och fann att socialutskottet 
bifallit ordförandens förslag.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
       - Anta förslaget till reviderad taxa. 
  __________________
Yrkanden
Lars-Erik Kalles (S) och Jonny Jones (C) yrkade på återremiss för 
förtydligande av förslaget samt att se över om förslaget även harmoniserar 
med tillväxt och tillsynskonceptet.
Proposition
Ordförande ställde proposition på återremissyrkandet och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för ett förtydligande av förslaget samt att se 

över om förslaget harmoniserar med tillväxt och tillsynskonceptet.
____________________
  Sändlista: B-lådan

KS-lådan
Soc
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KS § 167 Dnr 2016/519

Kostnader inom LSS-verksamhet

Ärendebeskrivning 
Egenavgifter inom LSS verksamhetsområde har hittills inte debiterats den 
enskilde. Förvaltningen har föreslagit att detta ska införas från 2017-01-01. 
Samtliga insatser inom LSS är kostnadsbefriade. Det är endast ersättning 
gällande måltider respektive hjälpmedel som det utgår egenavgifter på. 
Gällande förskrivning av hjälpmedel är förslaget samma som 
Hjälpmedelsnämnden har kommit fram till.
Yttrande
Socialförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag enligt 
följande:
Korttidsvistelse utanför hemmet (kost):
- Barn/ungdom upp till 21 år 90 kr/dygn
- Vuxna från 21 år 110 kr/dygn 
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (kost):
- Heldag 70 kr
- Halvdag 25 kr
Förskrivning av hjälpmedel i bostad med särskild service:
- 150 kr/hjälpmedel
Yrkande
Ordföranden yrkade att socialutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
att anta förslaget.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående och fann att socialutskottet 
bifallit detsamma.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förslaget.
__________________
Lena Fröyen var närvarande och redogjorde för ärendet.
Yrkande
Anki Dåderman (S) yrkade på återremiss för att se över avgiftstaxan och 
succesivt öka kostnaderna under en treårsperiod.
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Propositioner
Ordförande ställde proposition på återremissyrkandet och fann att 
kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.
KS § 167 forts.
Ordförande ställde sedan proposition på socialutskottets förslag och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta socialutskottets kostnadsförslag inom LSS-verksamhet.

Reservation
Socialdemokraterna Jan Dahlquist, Anki Dåderman, Lars-Erik Jonsén, Lars-
Erik Kalles och Britt-Marie Essell reserverade sig mot beslutet.
__________________

Sändlista: L Fröyen
KF-låda
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KS § 168 Dnr 2016/514

Försäljning av fastigheterna Gärdebyn 7:76 och 38:9

Ärendebeskrivning 
Annika Varghans, markansvarig, informerade om nya industri- och 
bostadstomter som är på gång i Gärdebyn och Sjurberg. 
Förvaltningen föreslår även en försäljning av två st bostadstomter i 
Gärdebyn:   
Gärdebyn 7:76 försäljs till Johan Höök och Anna Gruvris för en köpeskilling 
om 675 000 kronor.
Gärdebyn 38:9 försäljs till Alva Wester och Mattias Pettersson för en 
köpeskilling om 557 500 kronor.
Tomterna säljs med byggkrav inom ett år.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade bifall till försäljningen av de två bostadstomterna.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att försälja fastigheten 

Gärdebyn 7:76 till Johan Höök och Anna Gruvris för en köpeskilling 
om 675 000 kronor.

2. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att försälja fastigheten 
Gärdebyn 38:9 till Alva Wester och Mattias Pettersson för en 
köpeskilling om 557 500 kronor.

3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att för kommunens räkning 
underteckna köpehandlingarna.

____________________
Yrkande
Inger Eriksson (S) yrkade att ärendet återremitteras till samhälls-
byggnadsutskottet för att se över handläggningsförfarandet. 
Proposition
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Sändlista: B Bifrost,   Sbu-lådan
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KS § 168 forts.

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskottet för att se över 

handläggningsförfarandet.
_____________________ 
Bo Bifrost var närvarande och föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att försälja fastigheten 

Gärdebyn 7:76 till Johan Höök och Anna Gruvris för en köpeskilling 
om 675 000 kronor.

2. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att försälja fastigheten 
Gärdebyn 38:9 till Alva Wester och Mattias Pettersson för en 
köpeskilling om 557 500 kronor.

3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att för kommunens räkning 
underteckna köpehandlingarna.

__________________
  Sändlista: B Bifrost

SBU
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KS § 169 Dnr 2015/474

Revisionsreglemente Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har inkommit med ett förslag till nytt revisionsreglemente för 
Rättviks kommun, enligt bilaga. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Upphäva KF:s beslut § 27/2007.  
2. Anta förslag till revisionsreglemente för Rättviks kommun

enligt bilaga.
________________
Yrkande 
Lars-Erik Kalles (S) yrkade att ärendet återremitteras för att få ett 
förtydligande av reglementets § 17.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för att få ett förtydligande av reglementets

§ 17.
_________________      
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkande
Lars-Erik Kalles (S) yrkade att föra ärendet vidare till kommunfullmäktiges 
presidium utan beslut då detta är en fråga för kommunfullmäktige.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Lars-Erik Kalles (S) yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsen beslut
- Föra ärendet vidare till kommunfullmäktiges presidium utan beslut.

__________________
  Sändlista: KF-lådan
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KS § 170

Val av ledamot i Rättviks tillgänglighetsråd efter Inge 
Östlund (C)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i tillgänglighetsrådet efter Inge 
Östlund (C).

Kommunstyrelsens beslut
- Utse Camilla Ollas Hampus (C) som ny ledamot i 

tillgänglighetsrådet.
___________________ 

Sändlista: C Ollas Hampus
I Östlund
T Renbro
Lön
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