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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30- 11:00

Beslutande Annette Riesbeck (C), ordf.
Hans Furn (C)
Susanne Säbb Danielsson (L), ersättare för Camilla Ollas Hampus (C)
Jonny Jones (C)
Joanna Stridh (C)
Yvonne Junell (C), ersättare för Fredrik Ollén (M) §§ 235-237, 239-242
Carola von Walter (MP), ersättare för Fredrik Ollén (M) § 238
Per Segersteen (M)
Jan Dahlquist (S)
Anki Dåderman (S)
Inger Eriksson (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Lars-Erik Kalles (S)
Nils Gävert (SD)

Ersättare och övriga närvarande Britt-Marie Essell (S)
Lars-Erik Liss (S)
Barbro Aastrup (S)
Carola von Walter (MP) §§ 234-237, 239-243
Ulf Israelsson, kommunchef §§ 234-242
Terese Renbro, sekreterare
Lars Kratz, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen § 237
Lena Fröyen, förvaltningschef socialförvaltningen §§ 238, 240-241
Stina Evbjer, ungdomsstrateg § 243

Justerare Jan Dahlquist (S) och Joanna Stridh (C), ers. Lars-Erik Jonsén (S) och Susanne Säbb 
Danielsson (L), 
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 234-243

Terese Renbro

Ordförande
Annette Riesbeck

Justerare
Jan Dahlquist Joanna Stridh

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

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Terese Renbro
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Sammanträdesdatum
2017-12-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 234 Information - GDPR, KI-rapport mm. 2017/960

§ 235 Budget och verksamhetsplaner Stab- och 
serviceförvaltningen 2018-2020

2017/850 
041

§ 236 Budget och verksamhetsplaner 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 2018-2020

2017/837 
041

§ 237 Budget och verksamhetsplaner  Barn- och 
utbildningsförvaltningen 2018

2017/379 
041

§ 238 Budget och verksamhetsplaner Socialförvaltningen 
2018

2017/858

§ 239 Inrättande av kommunförbund 2019 2017/844

§ 240 Tillnyktringsplatser i Dalarna 2017/553 
701

§ 241 Överenskommelse "samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård".

2017/805 
77

§ 242 Delegationsbeslut chefer och ordföranden 2017 2017/33 
362

§ 243 Information från ungdomsstrategen
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Sammanträdesdatum
2017-12-12

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 234 Dnr 2017/960

Information – GDPR, KI-rapport mm

Ärendebeskrivning 
IT-chef Mikael Brandfors och utvecklare Kristin Solvik informerade om 
kommande dataskyddslagen (GDPR) som träder ikraft 2018-05-25.
GDPR ersätter nuvarande personuppgiftslag (PUL) och varje enskild 
individs rättigheter stärks och kommunens skyldigheter som 
personuppgiftsbärare skärps. En personuppgift är allt som kopplas till en 
privatperson exempelvis foton, kontaktuppgifter, namn, personnr, 
fastighetsbeckning med mera.
Yttranden
Jan Dahlquist (S), Annette Riesbeck (C), Jonny Jones (C), Lars-Erik Kalles 
(S), Carola von Walter (MP), Britt-Marie Essell (S), Susanne Säbb 
Danielsson (L), Lars-Erik Jonsén (S) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i 
ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

_________________
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_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 235 Dnr 2017/850 041

Budget och verksamhetsplaner Stab- och 
serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning 
Stab- och serviceförvaltningens budget och verksamhetsplaner för 2018 
föredrogs av kommunchef Ulf Israelsson, IT-chef Mikael Brandfors, 
kostchef Anders Frodig, personalchef Anna Nises Borgström, räddningschef 
Rune Daniels och ekonomichef Ann Lissåker.
Yttranden
Anki Dåderman (S), Joanna Stridh (C) och Annette Riesbeck yttrade sig i 
ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck yrkade att stab-och serviceförvaltningens budget samt 
målkriterier överlämnas till finansutskottet för beslut.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
- Budget och verksamhetsplanerna för stab- och serviceförvaltningen 

2018 överlämnas till finansutskottet för beslut.
________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att stab- och serviceförvaltningens budget och 
verksamhetsplaner för 2018 antas.
Proposition
Ordförande ställda proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta stab- och serviceförvaltningens budget och verksamhetsplaner 

för 2018.
___________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
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KS § 235 forts.

Yttranden
Lars-Erik Jonsén (S) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
- Stab- och serviceförvaltningens budget och verksamhetsplaner för 

2018 antas.
__________________
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KS § 236 Dnr 2017/837 041

Budget och verksamhetsplaner 
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Ärendebeskrivning 
Samhällsutvecklingsförvaltningens budget och verksamhetsplaner för 2018 
föredrogs av Tf förvaltningschef för samhällsutvecklingsförvaltningen Hans-
Erik Bergman, näringslivschef Helena Back samt kulturchef Per Höglund.
Yttranden
Joanna Stridh (C), Annette Riesbeck (C), Hans Furn (C) och Anki Dåderman 
(S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att begreppet Meteorium som nämns under 
näringslivsenhetens målkriterier 2018, ändras till Geopark samt att ett 
förtydligande gällande färdigställandet av Jarlområdets vintersportssatsning 
införs.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets beslut
1. Begreppet Meteorum ändras till Geopark.
2. Ett förtydligande gällande färdigställandet av Jarlområdets 

vintersportssatsning införs.
3. Samhällsutvecklingsförvaltningens budget och verksamhetsplaner för 

2018 överlämnas till finansutskottet för beslut.
__________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yrkanden 
Annette Riesbeck (C) yrkade att samhällsutvecklingsförvaltningens budget 
och verksamhetsplaner för 2018 antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta samhällsutvecklingsförvaltningens budget och 

verksamhetsplaner för 2018.
___________________
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KS § 236 forts.
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Hans Furn (C) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
- Samhällsutvecklingsförvaltningens budget och verksamhetsplaner för 

2018 antas.
____________________

Sändlista: SUF
U Israelsson
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KS § 237 Dnr 2017/379 041

Budget och verksamhetsplaner Barn- och 
utbildningsförvaltningen 2018

Ärendebeskrivning 
Förelåg förslag till budget 2018 med tillhörande verksamhetsplaner för barn- 
och utbildningsförvaltningen samt förslag till åtgärder för att få budget 2018 
i balans.
Yrkande
Lena Johansson (KD) yrkade att förslaget till budget 2018, 
verksamhetsplanerna samt förslaget till åtgärder för att få budget 2018 i 
balans antas och överlämnas till Finansutskottet. 
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
Bildningsutskottet bifallit detsamma.

Bildningsutskottets förslag till Finansutskottet 
- Att anta budget med åtgärdsförslag och verksamhetsplanerna för 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2018.  
__________________
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Lars Kratz föredrog 
ärendet och informerade att budgetarbetet inom barn- och 
utbildningsförvaltningen ännu inte är slutfört inför 2018, vilket innebär att 
det inte finns något förslag till verksamhetsbudget för förvaltningen. Ett 
förslag till verksamhetsbudget ska finnas till kommunstyrelsens möte den 12 
december.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamhetsplaner antas.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplaner för 

2018.
______________________
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Lars Kratz föredrog 
ärendet.
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KS § 237 forts.

Vid sittande bord fick ledamöterna barn- och utbildningsförvaltningens 
blockbudget samt socialdemokraternas förslag på åtgärder avseende barn- 
och utbildningsförvaltningen.
Yttranden
Anki Dåderman (S), Lars-Erik Jonsén (S), Lars-Erik Kalles (S), Carola von 
Walter (MP), Joanna Stridh (C), Per Segersteen (M), Inger Eriksson (S), 
Hans Furn (C), Britt-Marie Essell (S), Jonny Jones (C) och Jan Dahlquist (S) 
yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till finansutskottets förslag samt den nya 
blockbudgeten som presenterades vid sittande bord.
Jan Dahlquist (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag på åtgärder 
som presenterades vid sittande bord. I detta yrkande instämde Anki 
Dåderman (S).
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Jan Dahlquists (S) och Joanna Stridhs (C) 
yrkanden och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.

Kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplaner antas enligt 

finansutskottets förslag.
2. Barn- och utbildningsförvaltningens budget antas enligt 

förvaltningens förslag, se bilaga.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Jan Dahlquist (S), Anki Dåderman (S), Inger 
Eriksson (S), Lars-Erik Jonsén (S), Lars-Erik Kalles (S) och Nils Gävert 
(SD).
___________________

Sändlista: BUF
U Israelsson
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KS § 238 Dnr 2017/858

Budget och verksamhetsplaner Socialförvaltningen 
2018

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen i sin helhet ger en övergripande riktning för 
förvaltningen och därefter ska den läggas ut på mer detaljerad enhetsnivå.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta verksamhetsplan 2018 för socialförvaltningen.

___________________
Förvaltningschef för socialförvaltningen Lena Fröyen föredrog ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att socialförvaltningens budget och 
verksamhetsplaner för 2018 antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit detsamma.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta socialförvaltningens budget och verksamhetsplaner för 2018.

____________________
Förvaltningschef för socialförvaltningen Lena Fröyen föredrog ärendet.
Yttranden
Lars-Erik Jonsén (S), Anki Dåderman (S), Carola von Walter (MP), Inger 
Eriksson (S) och Lars-Erik Kalles yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
- Socialförvaltningens budget och verksamhetsplaner för 2018 antas.

__________________
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KS § 239 Dnr 2017/844

Inrättande av kommunförbund 2019

Ärendebeskrivning 
Region Dalarna har överlämnat ärende om den politiska arbetsgruppens 
utredning om eventuellt inrättande av ett kommunförbund 2019.
I förberedelsearbetet inför en eventuell regionbildning i Dalarna 2019 
inrättades fem politiska arbetsgrupper. En av dessa skulle bedöma om 
regionbildningen innebar ett behov av ny kommunal samordning och 
organisering i form av ett kommunförbund.
Gruppen består av Jan Bohman (s), ordförande, Anna Hed (c), Lars Isacsson 
(s), Stina Munters (c), Mikael Rosén (m) och Fredrik Rönning (s) med ett 
tjänstemannastöd av Tommy Sandberg och Göran Carlsson.
Vid mötet med Region Dalarnas direktion den 13 september 2017 togs ett 
beslut om att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med en 
förslagspromemoria, som lämnats av den politiska arbetsgrupp utdess inom 
ramen för arbetet med den pågående regionbildningsprocessen.
Gruppen har behandlat frågan:

- För regionbildningen med sig ett behov av ny kommunal samordning 
och organisering i form av ett kommunförbund?

Gruppen förordar bildandet av ett kommunförbund som ska svara mot 
behovet av samordning och organisering inom några viktiga områden:

- En ny samverkansstruktur kommunerna emellan för mellan 
kommunala frågor

- Ett kommunförbund för strukturerat samarbete med en kommande 
region

- En ny hemvist för vissa verksamheter som nu återfinns inom Region 
Dalarna

I enlighet med beslutet i direktionen är Region Dalarna beredda att bistå i 
arbetet med att ta fram förslag till ett grundläggande ramverk för ett 
kommunförbund i Dalarna. Med ramverk avser de exempelvis förslag till 
stadgar, enkelt budgetförslag och uppskattning av avgift baserat på 
verksamhetsinnehåll som det är beskrivet i PM:et.
Därefter kommer arbetet med att driva processen att bilda ett 
kommunförbund i Dalarna bli kommunernas angelägenhet. Det innebär 

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2017-12-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 239 forts.

också att var och en av kommunerna i ett senare skede kommer att få ta 
ställning till frågan om medlemskap i det föreslagna kommunförbundet.

Direktionen beslutade följande:
- Kommunerna rekommenderas besluta i enlighet med den 

förslagspromemoria som den politiska arbetsgruppen lämnat.
- Region Dalarna ges i uppdrag att samordna arbetet fram till 

kommunförbundet bildas.  

Förvaltningens förslag till beslut
- Rättviks kommun beslutar i enlighet med den förslagspromemoria 

som den politiska arbetsgruppen lämnat.
- Region Dalarna ges i uppdrag att samordna arbetet fram till 

kommunförbundet bildas.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen
Enligt förvaltningens förslag
__________________
Ulf Israelsson föredrog ärendet.
Yttranden
Jonny Jones (C) och Lars-Erik Kalles (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden 
Annette Riesbeck (C) och Anki Dåderman (S) yrkade bifall till allmänna 
utskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
- Rättviks kommun beslutar i enlighet med den förslagspromemoria 

som den politiska arbetsgruppen lämnat.
- Region Dalarna ges i uppdrag att samordna arbetet fram till 

kommunförbundet bildas.
__________________
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Sändlista: Region Dalarna
U Israelsson
A Riesbeck
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KS § 240 Dnr 2017/553 701

Tillnyktringsplatser i Dalarna

Ärendebeskrivning 
Ärendegruppen LOB-projektet i Dalarna föreslår Landstinget och länets 15 
kommuner att ta ett samverkansbeslut om att tillskapa tillnyktringsplatser i 
Dalarna från och med 1 januari 2018. I förslaget till kostnadsfördelnings-
modell utgår man från en 50/50-lösning där landstinget står för 50 % av 
kostnaderna och kommunerna resterande 50 % med en fördelningsnyckel 
som utgår från befolkningen 2016-12-31. 
Föreligger skrivelse från enhetschef Maria Lasell, IFO.
Förvaltningens förslag till beslut
Fördelningsnyckeln i förslaget bör istället utgå från aktuell LOB-statistik. 
Kommunerna bör således betala för nyttjandegraden av verksamheten och 
inte utifrån befolkning. 
Socialutskottet föreslås besluta att fördelningsnyckeln utreds ytterligare 
innan beslut om samverkan tas.
Yrkande
Fredrik Ollén, m, yrkade att socialutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på yrkandet och fann att socialutskottet 
beslutat i enlighet därmed.

Beslut
Enligt förvaltningens förslag.
___________________
Lena Fröyen, förvaltningschef för socialförvaltningen föredrog ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till liggande förslag gällande 
tillnyktringsplatser från Region Dalarna.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens beslut
- Anta liggande förslag från Region Dalarna om tillnyktringsplatser i 

Dalarna. Se bilaga.
______________________
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Sändlista: Region Dalarna
U Israelsson
A Riesbeck
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KS § 241 Dnr 2017/805 77

Överenskommelse ”samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Ärendebeskrivning 
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller från och med 1 januari 2018. 
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelser om samordnad 
vårdplanering som tecknats mellan landstinget och respektive kommun.
Undantaget är psykiatrisk hälso- och sjukvård, där gäller en särskild 
ekonomisk reglering under hela 2018. Från och med 2019-01-01 kommer 
även sluten psykiatrisk häls- och sjukvård att ingå i överenskommelsen. 
Enligt samma rutiner som den somatiska vården.
Överenskommelsen syftar till att ha individen i fokus och att skapa trygg och 
effektiv övergång från slutenvård till öppenvård.
Förslaget till överenskommelse mellan Dalarnas kommuner och landstinget 
har behandlats av Region Dalarnas Direktion den 25 oktober 2017.
Förvaltningens synpunkter:
Se bilaga 8.3.
Förvaltningens förslag till beslut

- Socialutskottet föreslås godta överenskommelsen samt att föreslå 
kommunstyrelsen att anta densamma.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta överenskommelsen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
___________________
Förvaltningschef för socialförvaltningen Lena Fröyen föredrog ärendet.
Yttranden
Inger Eriksson (S) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
- Anta överenskommelsen ”Samverkan för trygg och effektiv 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” från Region Dalarna.
__________________

Sändlista: Region Dalarna
L Fröyen
U Israelsson
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KS § 242 Dnr 2017/33 362

Delegationsbeslut chefer och ordföranden 2017

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut fattade av chefer och ordföranden enligt 
kommunstyrelsens beslut § 3/2015.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

_______________
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KS § 243

Information från ungdomsstrategen 

Ärendebeskrivning 
Ungdomsstrateg Stina Evbjer önskade få information från politiken om hur 
de vill att den undomspolitiska strategin ska presenteras och följas upp.
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut    
Den ungdomspolitiska strategin följs upp och presenteras enligt följande:

1. Alla mål följs upp dock med fokus på de av kommunfullmäktige 
beslutade målen samt de mål rådet för ungdomsfrågor arbetat med 
under innevarande år. 

2. Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige samt berörda råd och utskott.

__________________
Sändlista: S Evbjer
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