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Sammanträdesdatum
2017-09-06

Samhällsbyggnadsutskottet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 37 Information - presentation av nya medarbetare 3

§ 38 Bildande av Giersgruvans naturreservat i Rättviks 
kommun.

2017/670 
265

4 - 5

§ 39 Medborgarförslag angående gång och cykelväg från 
travet till skolan

2017/378 
312

6 - 7

§ 40 Medborgarförslag gällande soffor på olika platser i 
Boda  och Ovanmyra 

2017/213 
000

8

§ 41 Medborgarförslag gällande blomlådor och bänkar på 
lämpliga platser i Boda 

2017/242 
000

9

§ 42 Medborgarförslag om att montera en fontän i Furudal 2017/334 
866

10

§ 43 Medborgarförslag angående utsmyckning av Rättviks 
rondeller

2017/345 
866

11 - 12

§ 44 Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg vid 
Genvägen 

2017/364 
312

13

§ 45 Information planerade arbeten Backavägen 14

§ 46 REMISS Översiktsplan för Orsa kommun 2017/640 
212

15 - 16

§ 47 Information från förvaltningen 17
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Sammanträdesdatum
2017-09-06

Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 37

Information – presentation av nya medarbetare

Ärendebeskrivning 
Presentation av nya medarbetare på samhällsutvecklingsförvaltningen, 
tillträdande tf förvaltningschef Hans-Erik Bergman och 
naturvårdare/markhandläggare Teresia Holmberg.
Avgående tf förvaltningschef Bo Bifrost informerar att mark- och 
exploateringsingenjör Sandra Liss Lars började på förvaltningen den 1 
september.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

- Informationen läggs till handlingarna.
____________________ 
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Sammanträdesdatum
2017-09-06

Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 38 Dnr 2017/670 265

Bildande av Giersgruvans naturreservat i Rättviks 
kommun

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen planerar att bilda Giersgruvans naturreservat och har skickat 
förslag till beslut och skötselplan till kommunen för synpunkter. 
Det blivande naturreservatet ligger mellan Rättvik och Nedre Gärdsjö längs 
med väg 301 och är cirka 38 hektar stort.
Giersgruvan ligger på ett isälvsdelta som genomeroderats av Österängsån 
vilket skapat en 20 m djup och 100-200 meter bred ravin. Skogen hyser 
biotoper för ett flertal hotade arter inom grupperna lavar, svampar och 
mossor och igenvuxna slåtter- och ängsmarker vittnar om ett tidigare 
brukande av marken. Nuvarande markanvändning är skogsbruk.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet:
”Övergripande
Kommunen är positiv till bildandet av Giersgruvans naturreservat. Bildandet 
av naturreservatet ses som ett stärkande komplement till Enåns naturreservat 
och riksintresset Gärdsjöfältet-Ockrandalgången-Enån. Bildandet av 
naturreservatet bidrar till att uppfylla ett flertal miljökvalitetsmål.
I förslaget till beslut listas ett antal prioriterade bevarandevärden bland annat 
vattendraget Österängsån. I skötselplanen anges det att ett bevarandemål är 
att hålla en hög vattenkvalité i ån. Vidare nämns pH-värden och alkanitet 
från en 17 år gammal undersökning (vissa siffror är över 30 år gamla). Det 
står också att det i dagsläget är oklart om den närliggande deponin påverkar 
vattenkvalitén negativt. Samtidigt ger Länsstyrelsen uppföljande 
vattenprovstagning låg prioritet i skötselplanen. Det bör utredas om den 
närliggande deponin påverkar Österängsån negativt och därmed bör 
vattenprovstagningen ges högsta prioritet. 
Det bör också förtydligas att uppföljning och åtgärder knutna till förbättring 
av vattenkvalitén är direkt kopplat till de åtagande Sverige gjort i och med 
EUs vattendirektiv. I texten står bara en hänvisning till ”VISS” som är ett 
digitalt informationssystem. 
Föreskrifter
Länsstyrelsen ämnar att förbjuda korttidsjakt. Kommunen vill ha ett 
förtydligande om exakt vilken typ av skada man avser att undvika med 
föreskriften i förhållande till att jakt i övrigt inte är begränsat. Vilka 
naturvärden ska skyddas från eventuell skada av korttidsjakt och vilka 
skador bedöms kunna uppstå av ”korttidsjakt”?
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Sammanträdesdatum
2017-09-06

Samhällsbyggnadsutskottet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SBU § 38 forts.
Det är viktigt att föreskrifter är tydliga och att det framgår exakt vad som är 
förbjudet. I föreskriften C4 är det förbjudet utan tillstånd att genomföra 
större eller återkommande organiserade arrangemang. 
Det är rimligt att förbjuda återkommande arrangemang men det finns ingen 
definition på vad ett större arrangemang är utan verksamhetsutövare 
hänvisas till ett samråd med länsstyrelsen om vad som är tillståndspliktigt. 
Det står samtidigt att verksamhetsutövaren bör samråda vilket ytterligare 
urholkar föreskriften.
Lämpligen så begränsas föreskriften till att endast avse återkommande 
arrangemang eller så måste föreskriften förtydligas. 
Den genomkorsande vägen och vägbanken anges på föreskriftskarta och text 
vara undantagen en del föreskrifter. Det är oklart om det gäller alla 
föreskrifter eller bara vissa och det bör i så fall förtydligas. 
Kartor
Flera av kartorna har en något svårtolkad teckenförklaring och kartan i 
skötselplanen är otydlig.”
Naturvårdare Teresia Holmberg redogör för ärendet.
Yrkande
Kjell Wikström (S) yrkar att samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 
antas som Rättviks kommuns remissvar till länsstyrelsen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anta samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande som Rättviks 
kommuns remissvar till länsstyrelsen.

____________________ 
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Sammanträdesdatum
2017-09-06

Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 39 Dnr 2017/378 312

Medborgarförslag angående gång- och cykelväg från 
travet till skolan

Ärendebeskrivning 
Carola Wikström, Persängsvägen 2, Rättvik inlämnade 2017-04-20 
rubricerat medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Anlägg en gång- och cykelbana från travet till lantbruksskolan. 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-08
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning och beslut.
___________________
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Ett av Samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att ansvara för 
planering av infrastrukturen i Rättvik. I uppdraget ingår också att utveckla 
gång- och cykelvägnätet för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för 
oskyddade trafikanter.
Hedslundsvägen är idag en enskild väg och har en bristfällig standard.
Kommunen borde ta över huvudmanskapet på grund av att den är en viktig 
länk i vägnätet. Om så sker kan vägen byggas om med en gång- och 
cykelväg på ena sidan och med gatubelysning.
Gång- och cykelvägen finns idag inte med i någon planering för de 
kommande åren men har hög prioritet ändå och ska finnas med i framtida 
planer för gång- och cykelnätet.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Bifalla medborgarförslaget.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2017-09-06

Samhällsbyggnadsutskottet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SBU  § 39 forts.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Bifalla medborgarförslaget.

____________________
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Sammanträdesdatum
2017-09-06

Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 40 Dnr 2017/213 000

Medborgarförslag gällande soffor på olika platser i 
Boda och Ovanmyra

Ärendebeskrivning 
K A Henning Ingdén, Boda Kyrkby, inlämnade 2017-03-02 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Några soffor på olika platser i Boda och Ovanmyra.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
____________________ 
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.

Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Trivselåtgärder som soffor och utsmyckningar i byarna har kommunen haft 
som policy att föreningar eller andra intressenter hjälper till med att bekosta 
och underhålla. I Boda bidrar kyrkan på ett förtjänstfullt sätt med att ansvara 
för soffor.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Anse medborgarförslaget behandlat.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anse medborgarförslaget behandlat.
____________________ 

  

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-09-06

Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 41 Dnr 2017/242 000

Medborgarförslag gällande blomlådor och bänkar på 
lämpliga platser i Boda

Ärendebeskrivning 
Maj-Britt Liljeholm, Björkallén 24, Boda Kyrkby, inlämnade 2017-03-15 
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Blomlådor och bänkar på lämpliga platser vid Björkallén Boda.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
____________________ 
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Trivselåtgärder som soffor och utsmyckningar i byarna har kommunen haft 
som policy att föreningar eller andra intressenter hjälper till med att bekosta 
och underhålla. I Boda bidrar kyrkan på ett förtjänstfullt sätt med att ansvara 
för soffor.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Anse medborgarförslaget behandlat.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anse medborgarförslaget behandlat.
____________________ 
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Sammanträdesdatum
2017-09-06

Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 42 Dnr 2017/334 866

Medborgarförslag om att montera en fontän i Furudal

Ärendebeskrivning 
Göran Persson, Saharavägen 21, Furudal, inlämnade 2017-04-04 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Montera en fontän i Oresjön mellan ICA och Hockeyborg.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning.
____________________ 
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Trivselåtgärder som soffor och utsmyckningar i byarna har kommunen haft 
som policy att föreningar eller andra intressenter hjälper till med att bekosta 
och underhålla. Finns det ett allmänt intresse för en fontän i Furudal borde 
det finnas intressenter som är villiga att bekosta och underhålla en fontän.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Avslå medborgarförslaget
Yrkande
Markus Gavatin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Avslå medborgarförslaget.
____________________ 
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Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 43 Dnr 2017/345 866

Medborgarförslag angående utsmyckning av Rättviks 
rondeller

Ärendebeskrivning 
John-Olov Slars, Tina byväg 29, Rättvik, inlämnade 2017-04-07 rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Utsmyckning av Rättviks rondeller.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
____________________ 
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Rondellerna i Rättvik har inga utsmyckningar utan bara gräs och det är ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och kostnadsskäl. Skötsel av grönytor vid riksvägar 
har blivit svårare att sköta eftersom Trafikverket inte tillåter att någon vistas 
där utan att ha ett skyddsfordon med sig. Kostnaderna har därmed dramatiskt 
ökat för att sköta rondeller och sidoremsor efter riksvägar. Därför har vi en 
fjärrstyrd gräsklippare som klipper gräset i rondellerna för att slippa ha 
konstgräs eller stenbeläggning som i andra kommuner.Att bara ha gräs i 
rondellerna tycker vi ger en säker trafikmiljö, eftersom föraren annars 
riskerar att distraheras och tappa koncentrationen på grund av olika 
utsmyckningar i anslutning till vägområdet.”
I yttrandet har även hänsyn tagits till projektet ”Vackert Rättvik”.
Förvaltningens förslag till beslut

- Avslå medborgarförslaget
Yrkande
Hans Furn (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
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Sammanträdesdatum
2017-09-06

Samhällsbyggnadsutskottet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SBU § 43 forts.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avslå medborgarförslaget.

___________________
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Sammanträdesdatum
2017-09-06

Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 44 Dnr 2017/364 312

Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg vid 
Genvägen

Ärendebeskrivning 
Bengt Markusson, Skolgatan 16 E, Rättvik, inlämnade 2017-04-12 
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Anlägga gång- och cykelväg parallellt med Genvägen mellan Backavägen 
och Industrivägen på Stora industriområdet.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommun-

styrelsen för beredning.
__________________   
Vägingenjör Ulf Haglund redogör för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Ett av Samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att ansvara för 
planering av infrastrukturen i Rättvik. I uppdraget ingår också att utveckla 
gång- och cykelvägnätet för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för 
oskyddade trafikanter.
Gång- och cykelvägen fanns inte med i någon planering men samma goda 
tanke som i medborgarförslaget har funnits tidigare hos förvaltningen.
Nu byggs gång- och cykelvägen, som beräknas vara helt klar under hösten 
2017.”
Förvaltningens förslag till beslut

- Anse medborgarförslaget behandlat.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Anse medborgarförslaget behandlat.
____________________ 
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Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 45

Information planerade arbeten, Backavägen

Ärendebeskrivning 
Vägingenjör Ulf Haglund informerar om planerade arbeten vid Backavägen i 
Rättvik.
Samhällsbyggnadsutskottet beslut

- Informationen läggs till handlingarna.
____________________
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Samhällsbyggnadsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

SBU  § 46 Dnr 2017/640 212

Remiss samrådsversion av kommuntäckande 
översiktsplan för Orsa kommun

Ärendebeskrivning 

Ärendebeskrivning
Remiss har inkommit från länsstyrelsen angående samråd om 
kommuntäckande översiktsplan för Orsa kommun. Rättviks kommun har 
inbjudits att yttra sig över förslaget.

Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:

”I översiktsplanen beskrivs Orsa kommun som en del i ett nära samarbete 
med sina närmaste grannkommuner (Mora och Älvdalen) men också som en 
viktig aktör i Siljansområdet. 
Siljansområdet omfattas av riksintresse för turism och friluftsliv och utgör ett 
viktigt turistområde. Det konstateras att de kommuner som ingår i detta 
område (Orsa, Mora, Rättvik och Leksand) delar identitet och ”varumärke” 
som starkt förknippas med riksintresset och dess värden. Vidare konstateras 
att: ”riksintresset bara kan fortleva om området får chansen att fortsätta 
utvecklas” och att det är viktigt att utvecklingen sker på detta sätt. Rättviks 
kommun konstateras att arbetet med att förvalta och utveckla dessa värden 
bör göras i god samverkan mellan de berörda kommunerna.
Det konstateras också att ”det är viktigt med ett gott mellan kommunalt 
samarbete vid ex. vindbruksfrågor.” Detta är positivt och Rättvik uppmuntrar 
sådan kommunsamverkan vid vindbruk och annan markanvändning i 
gränsområden om bedömningen är att etableringen eller förändringen kan 
påverka grannkommunen.
Särskilt relevant blir detta för Rättvik när det gäller det sammanhängande 
område av riksintresse för vindbruk som delas av båda våra kommuner. 
Etablering av vindbruk inom detta område bör ske i nära och tidigt 
samverkan mellan kommunerna. Riskintresseområdet är dock inte noterat 
som lämpligt utbyggnadsområde för vindbruk enligt Orsa kommuns 
vindbruksplan. 
Rättviks kommun vill också lyfta fram den grundvattenförekomst som löper 
genom båda våra kommuner och att restriktivitet ska gälla vid större 
exploatering eller andra aktiviteter som kan riskera att förorena denna. 
Samråd bör ske med berörda kommuner när gemensamma 
dricksvattenförekomsten kan påverkas.
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Samhällsbyggnadsutskottet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SBU § 46 forts.
Utöver detta har Rättviks kommun inga synpunkter på 
översiksplaneförslaget.”
Naturvårdare Teresia Holmberg redogör för ärendet.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkar att samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 
antas som Rättviks kommuns remissvar till länsstyrelsen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsutskottet bifaller detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

- Anta samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande som Rättviks 
kommuns remissvar till länsstyrelsen.

____________________ 

  

Sändlista: Länsstyrelsen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
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Samhällsbyggnadsutskottet
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SBU  § 47

Information från förvaltningen

Ärendebeskrivning 
Tf förvaltningschef Bo Bifrost informerar om delårsbokslut, budgetramar 
2018 samt personalläget på förvaltningen.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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