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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 46 Information - Kulturbidrag 3

§ 47 Motion om introduktionsutbildning för politiker 2017/115 
009

4 - 5

§ 48 Motion om att göra Rättviks kommun till en buss-zon 2017/516 
009

6

§ 49 Medborgarförslag angåede Fixar-Malte 2015/642 
008

7

§ 50 Medborgarförslag, önskemål att kommunen beviljar 
kommunal borgen till de byar som i egen regi 
genomför anläggning av fibernät.

2015/79 
000

8 - 10

§ 51 Medborgarförslag angående möjlighet att bygga 
äldreboende vid toppstugan

2015/381 
73

11

§ 52 Meddelanden 2017/56 12 - 13
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2017-09-05

Kommunstyrelsens allmänna utskott

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

AU § 46  

Information - Kulturbidrag

Ärendebeskrivning 
Per Höglund, kulturchef och Helene Bergman, kultursekreterare var och 
redogjorde hur kommunens föreningsbidrag från kulturverksamheten 
fungerar idag och informerade om följande;

- Vem kan få bidrag,
- Ansökningsförfarandet,
- Beviljade belopp, totalt och till vilka organisationer,
- Alternativa arbetssätt/modeller.

Allmänna utskottets beslut
- Uppdra till Kulturenheten att komma med förslag på hur hanteringen 

av kommunens föreningsbidrag till kulturföreningar kan förändras.
___________________ 
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

AU § 47 Dnr 2017/115 009

Motion om introduktionsutbildning för politiker

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet de gröna i Rättvik inlämnade 2017-02-09 rubricerad motion. En 
introduktionsutbildning för nyvalda politiker i Rättviks kommun önskas 
strax efter genomfört val där det skall tas upp rutiner, processer, 
arbetsordning osv. En möjlighet till självstudier önskas också under 
mandatperioden.
Vid förra valet genomfördes en utbildning för förtroendevalda i början av 
2015. Utbildningen som var under en dag hade följande program;

- Grundläggande rättsregler
Kommunallag
Förvaltningslag
Arbetsordningar – reglementen för valda organ
Offentlighet – meddelarfrihet

- Pensioner för förtroendevalda
- Mediakontakter
- Kommunens arbetsgivaransvar
- Kommunens ekonomi

Finansiering
Ekonomistyrning

- Kommunens organisation
- Fakta om kommunen

Befolkning
Ekonomi – mål och budget

Det finns därmed redan en kurs för nyvalda politiker.
Under mandatperioden kan det finnas möjlighet att erbjuda kursen vid fler 
tillfällen, detta förutsätter ett antal deltagare. Utöver det skall vi verka för att 
kursmaterialet skall finnas tillgängligt som självstudiematerial.
Utöver detta så har varje partigrupp ett ansvar att förberedda och utveckla de 
förtroendevalda för sina uppdrag.

Förvaltningens förslag till beslut
Stab- och serviceförvaltningen anser därmed motionen besvarad.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade i enlighet med stab- och serviceförvaltningens 
förslag.
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AU § 47
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen  anses därmed behandlad.

___________________
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AU § 48 Dnr 2017/516 009

Motion om att göra Rättviks kommun till en buss-zon

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet i Rättvik, genom Ylva Alm, har inkommit med en motion där 
de föreslår att man gör Rättviks kommun till en busszon genom att ta bort 
zongränserna inom kommunen.
Förvaltningens synpunkter
I tidigare ärende 2016/228 beslutade kommunfullmäktige 2017-04-27 att 
avslå en liknande motion efter följande yttrande från 
samhällsutvecklingsförvaltningen.
”De zoner som idag finns i länet har funnits under många år och är 
ålderstigna. Zoner finns för att kunna prissätta resan och utefter zoner 
baseras på så vis även intäkter. Dagens zoner bestämdes en gång i tiden 
gemensamt av kommunerna, landstinget och av AB Dalatrafik.
Dalatrafik har under 2016 arbetat med ett förslag om en helt ny prisstrategi 
och zonförändring för att anpassa prissättningen till dagens trafiksystem. 
Detta arbete har nu lagts på is för att avvakta olika politiska beslut. Den stora 
avgörande politiska frågan är skatteväxlingen. Dalatrafik har ingen möjlighet 
att göra förändringar i prisbilden innan frågan om skatteväxlingen är löst för 
att då kunna se hur kostnadsförändringarna slår igenom.”
De förutsättningar som gällde när den förra motionen ställdes har inte 
förändrats till idag.

Förvaltningens Förslag till Beslut
Stab- och Serviceförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade i enlighet med stab- och serviceförvaltningens 
förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande avslås 

motionen.
___________________
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AU § 49 Dnr 2015/642 008

Medborgarförslag angående Fixar-Malte

Ärendebeskrivning 
Av medborgarförslaget framgår att man har önskemål om att Rättviks 
kommuns funktion Fixar Malte ska fortgå samt att vi informerar om detta till 
allmänheten.
Förslag
Fallskador hos äldre (65+) ökar, kanske beroende på att allt fler bor kvar 
hemma även i hög ålder…… .
I Rättvik finns möjlighet att få bra hjälp som kan förebygga och förhindra 
fallskador…. . Tjänsten Fixar-Malte som ska vara tillgänglig och kostnadsfri 
för alla 65+-are är dessvärre okänd för de flesta och därför dåligt 
utnyttjad…. . Vi tycker det är angeläget att de som berörs känner till den 
möjligheten att få hjälp och vart man vänder sig.
Föreslår att Rättviks kommun fortsätter denna verksamhet samt ytterligare 
sprider denna verksamhet i sitt informationsflöde.

Kommunfullmäktiges beslut    
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning och beslut.
_________________
Förvaltningens synpunkter
Funktionen Fixar Malte finns i kommunen och information om detta finns att 
läsa på kommunens webbplats. Information ges även av berörd personal.

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget därmed besvarad.
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
- Motionen anses därmed behandlad.

_________________
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AU § 50 Dnr 2015/79 000

Medborgarförslag om önskemål att kommunen beviljar 
kommunal borgen till de byar som i egen regi genomför 
anläggning av fibernät

Ärendebeskrivning 
Kommunen har mottagit ett medborgarförslag med ett önskemål om att 
borgen ska beviljas till byar och småorter som i egen regi genomför 
anläggning av fibernät.

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning.
________________
Yttrande
Motiveringen som anges i förslaget är att Rättviks kommun har antagit en 
digital agenda som innebär att 90 % av innevånarna ska ha tillgång till 
bredband via fiber är 2020 med ”målsättningen är att skapa tillgång till IT-
infrastruktur med bredbandskapacitet i områden där en utbyggnad inte 
kommer till stånd på vanliga marknadsmässiga villkor, utan stimulans”.

I förslaget anges även att byar och småorter inte kommer att nås av 
kommersiella satsningar, utan utbyggnaden måste delfinansieras av 
landsbygdsstöd samt stora ideella satsningar. Eftersom stödet utbetalas i 
slutet av projektet måste likvida medel lånas upp för att kunna genomföra 
detta. För att erhålla lån kräver bankerna någon form av säkerhet. Därför är 
det önskvärt att kommunen borgar för det sökta landsbygdsstödet.

Medborgarförslaget inkom i början av 2015 och sen dess har mycket hänt 
avseende bredbandsutbyggnaden. Rättviks kommun har sökt och beviljats 
stöd från Tillväxtverket för ortssammanbindande fibernät. Det erhållna 
stödet har sedan överförts till Dala Energi AB, vilka i stor sett byggt klart det 
ortssammanbidande nätet, vilket inneburit att ca 7 byar i kommunen anslutits 
med fiber. Detta har gjort att betydligt flera områden i kommunen nu kan nås 
av kommersiella satsningar på fiber.

När andelen intressenter i de anslutna byarna blivit tillräckligt stort, vid ca 
60 % av abonnenterna, har Dala Energi AB byggt ut nätet till intresserade 
abonnenter i byarna. 
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AU § 50

Utbyggnaden har alltså skett utan bildande av fiberföreningar och när 
andelen intresserade abonnenter blivit tillräckligt stort. Som det ser ut idag 
kommer troligen den fortsatta utbyggnaden att ske på liknande sett, det vill 
säga utan fiberföreningar.

Att fiberutbyggnad sker i kommunen är viktigt och kommunen har ett stort 
engagemang i den utbyggnad som skett och som kommer att ske under de 
närmaste åren via sitt delägande i bolaget Dala Energi AB. Kommunen bör 
därför avvakta ytterligare engagemang, i form av borgen, i första hand tills 
pågående projekt avslutats. 

Enligt Post- och telestyrelsen var läget i kommunen avseende 
fiberutbyggnaden följande i oktober 2016:

Innehar fibernät 32,8 %

I absolut närhet till fiberanslutning 1) 42,76 %
1)Måttet innebär att en redan fiberansluten fastighet finns inom ett avstånd 
av högst 50 meter.

Näst uppdatering hos Post- och telestyrelsen kommer att ske i mars 2018.

Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom 
kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för 
gäldenären/låntagarens räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera sin 
skuld. Den risk som kommunen skulle ta genom ett borgensåtagande är att 
projektet inte slutförs och att bidrag därför inte betalas ut samt att 
medlemmarna i föreningen/bolaget inte betalar sina andelar. Enligt 
Jordbruksverket är intresset för stöd till bredband inom 
landsbygdsprogrammet stort och tyvärr kommer stödet inte att räcka till alla 
som söker. 

Enligt kommunens finanspolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-
06 § 10, framgår att ”Borgen ges normalt endast till företag ingående i 
kommunkoncernen”. Borgen kan inte heller lämnas för byar eller småorter, 
utan förutsätter att det finns tydliga juridiska motparter, så som föreningar 
eller bolag. 

Mot bakgrund av ovan nämnda faktorer bör kommunen i dagsläget avstå 
från att bevilja borgen för byar och småorter som i egen regi genomför 
anläggning av fibernät.
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AU § 50

Stab- och serviceförvaltningens förslag till beslut
- Avslå medborgarförslaget om kommunal borgen till byar och 

småorter som i egen regi genomför anläggning av fibernät.

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

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande avslås 

medborgarförslaget.
___________________

  

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-09-05

Kommunstyrelsens allmänna utskott

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

AU § 51 Dnr 2015/381 73

Medborgarförslag angående möjlighet att bygga 
äldreboende vid toppstugan

Ärendebeskrivning 
Gullan Björ, Werkmästaregatan 40, Rättvik, har inlämnat 2015-07-10 
rubricerade medborgarförslag, se bilaga.
Förslag
Bygga ett äldreboende vid Toppstugan där de äldre kan se Siljan och vackra 
Rättvik.

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
________________

Förvaltningens synpunkter
Stab och serviceförvaltningen konstaterar att placeringen av ett äldreboende 
vid toppstugan är olämpligt bland annat eftersom det inte finns kommunalt 
vatten och avlopp i närheten och därmed innebär en placering av ett 
äldreboende där höga byggkostnader.
I dagsläget har kommunen inte behov av ytterligare äldreboenden.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår därmed att medborgarförslaget avslås.
Yttrande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab-och serviceförvaltningens yttrande avslås 

medborgarförslaget.
___________________
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AU § 52 Dnr 2017/56

Meddelanden

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och landsting,
cirkulär:
17:27 Ändringar i LAS
17:32 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018
17.36 Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever
17:37 Interimsavtal om skolkopiering
17:38 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
17:42 Budgetförutsättningar för åren 2017-2020
Meddelande från styrelsen:
12/2017 Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga 
rättigheter
13/2017 Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting

Ekonomirapporten, maj 2017
Region Dalarna 

- protokoll 2017-03-22, 2017/523
- protokoll 2017-04-26,
- protokoll 2017-06-14,
- Aktieägartillskott Utveckling i Dalarna Holding AB och Visit 

Dalarna AB, 2017/209
- Region Dalarnas verksamhetsberättelse inkl årsredovisning 2016, 

2017/519
Landstinget Dalarna

Revisionsberättelse för år 2016
Länsstyrelsen

- Beslut 2017-07-20, Tillsyn över efterlevnaden av Lag(2003:778) om 
skydd mot olyckor

- Beslut 2017-06-13, Beslut om tillstånd till ingrepp i gravfältet Alfta 
38:1 med villkor om arkeologisk undersökning....och Dalstuga S:6, 
Rättviks socken, Dalarnas län
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- Protokoll 2017-08-09, Inspektion hos Mora överförmyndaenhet 

inbegripet kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och 
Älvdalen den 6 december 2016. 2017/679

Dala Vatten och Avfall AB
Kallelse årsstämma

Rättviks kommun
- Protokoll 2017-04-12, rådet för ungdomsfrågor

Dalabanans intressenter
- Protokoll fört vid föreningsstämma Intresseföreningen Dalabanans 

intressenter 2017-06-16

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelande läggs till handlingarna.

___________________
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