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Sammanträdesdatum
2018-02-22

Kommunfullmäktige
Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00- 20:50

Beslutande Se separat närvarolista.

Ersättare och övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef
Terese Renbro, sekreterare
Hans Jonsson, revisor
Stina Evbjer, ungdomsstrateg § 1
Evy Bjersarve, förslagsställare §  3

Justerare Fredrik Ollén (M), Christer Karlsson (S) ers. Joanna Stridh (C), Lars-Erik Jonsén (S) 
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-02-28 kl. 10:00

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 1-16

Terese Renbro

Ordförande
Anna-Maja Roos

Justerare

Fredrik Ollén Krister Karlsson

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

Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-02-22

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-28 Datum då anslaget tas ned 2018-03-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Terese Renbro
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista

Närvaro §   §    §

Nr Namn Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Annette Riesbeck C X

2 Jan Dahlquist S X

3 Jan-Erik Westlund C X

4 Erja Eloranta S X

5 Fredrik Ollén M X

6 Rune Daniels C X

7 Lars-Erik Jonsén S X

8 Anna Hagwall SD -

9 C

10 Anki Dåderman S X

11 Henrieta Vedberg M X

12 Stefan Halling MP -

13 Jonny Jones C X

14 Lars-Erik Kalles S X

15 Katrin Lohed Söderman V X

16 Birgitta Dahlkvist C X

17 Britt-Marie Essell S X

18 Joanna Stridh C X

19 Nils Gävert SD X

20 Per Segersteen M X

21 Lars-Erik Liss S X

22 Anders Åkerlund C X

23 Mari Bergfeldt S X

24 Anders Ehrling                                     C X

25 Karin Elfving MP X

26 Christer Karlsson S X

27 Marie Henriks-Backlund C -

28 Agneta Wallander M X

29 Susanne Säbb Danielsson L X

30 Per-Olof Back S X
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Nr Namn

Närvaro §   §    §

Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

31 Yvonne Junell §§ 1-5 C X

32 Tom Eriksson SD -

33 Inger Eriksson S X

34 Ylva Alm V X

35 Hans Furn C X

36 Lena Johansson KD X

37 Bertil Mårshans S X

38 Markus Gavatin M X

39 Jessica Junell §§ 1-5 C X

Ordförande: Anna-Maja Roos X

35

Ej närvarande 4

Totalt 39
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ Ärende

§ 1 Information - Ungdomspolitisk strategi och Forum 
Ung

2018/113 
151

§ 2 Information - Från kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens presidier 2018

2018/92 
101

§ 3 Medborgarförslag om att anlägga en 
smådjursbegravningsplats eller minneslund

2016/426 
112

§ 4 Borgenstak 2018 kommunala bolag - omfördelning 2018/84 
045

§ 5 Interpellation ställd till kommunalrådet gällande 
skolan

2018/135 
009

§ 6 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och val av ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Ulrica Momqvist (M)

2018/75 
11

§ 7 Avsägelse av uppdrag som ordförande i Rättviks 
Fastigheter AB samt val av ny ledamot samt 
ordförande i Rättviks Fastigheter AB efter Ulrica 
Momqvist (M)

2018/114

§ 8 Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i Rättviks 
Kommunhus AB och val av ny ledamot samt vice 
ordförande i Rättviks Kommunhus AB efter Ulrica 
Momqvist (M)

2018/115

§ 9 Inlämnat medborgarförslag angående 
beachhandbollsplan vid Siljan

2018/28 
821

§ 10 Inlämnat medborgarförslag gällande planskild 
korsning över riksväg 70

2018/127 
312

§ 11 Inlämnad motion om att införa 6-timmars arbetsdag 2017/959 
026

§ 12 Inlämnad motion angående möjligheten för Rättviks 
kommun att starta en kockutbildning

2018/70 
612

§ 13 Inlämnad motion gällande HBTQ-certifiering 2018/112 
008

§ 14 Information – personlig säkerhet 2018/182
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§ 15 Information från finansutskottets ordförande 2018/184

§ 16 Avsägelse som nämndeman i Mora tingsrätt – Jonny 
Jones (C)

2018/185
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Sammanträdesdatum
2018-02-22

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 1 Dnr 2018/113 151

Information - Ungdomspolitisk strategi och Forum Ung 

Ärendebeskrivning 
Ungdomsstrateg Stina Evbjer gav information om den ungdomspolitiska 
strategin och Forum Ung.

Kommunfullmäktiges beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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2018-02-22

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 2 Dnr 2018/92 101

Information - Från kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens presidier 2018

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier meddelade att de inte 
hade något att informera om denna gång.

Kommunfullmäktiges beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 3 Dnr 2016/426 112

Medborgarförslag om att anlägga en 
smådjursbegravningsplats eller minneslund 

Ärendebeskrivning 
Evy Bjersarve, Jarlvägen 8 A, Rättvik, inlämnade 2016-07-20 rubricerade 
medborgarförslag.
Förslag
Anlägga en smådjursbegravningsplats/minneslund.
Vi är många äldre som har flyttat från hus med egna trädgårdar till 
lägenheter och inte har kvar möjligheten att få en naturlig begravningsplats 
för våra älskade sällskapsdjur.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning.
_________________  
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningens mark- och planenhet har yttrat sig i 
ärendet:
”Anläggandet av en begravningsplats för smådjur kräver ytterligare 
utredningar för att finna en lämplig plats. Kommunens markinnehav inom 
föreslaget område är begränsat. Resterande mark ägs av Rättviks pastorat, 
Stiftsgården eller Rättviks fastigheter AB (RFAB). 
Det kan bli svårt att hitta en lämplig plats inom föreslaget område och därför 
bör kommun utreda om det finns andra lämpliga platser inom hela Rättviks 
samhälle.
I övrigt anser förvaltningen att det är rimligt att kommunen tillgodoser 
behovet av en begravningsplats för smådjur, särskilt för de djurägare som 
inte har egen trädgård. 
Anläggandet av en begravningsplats är i linje med den satsning på djurhus 
som kommunen beslutat sig för att göra och det djurfokus som finns i 
kommunen.”

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsutskottet ger Mark-och 
planenheten i uppdrag att vidare utreda om det finns en lämplig plats för en 
begravningsplats för smådjur inom Rättviks samhälle.
Därmed anses medborgarförslaget vara behandlat.
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KF § 3 forts.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Mark- och planenheten får i uppdrag att vidare utreda om det finns en 

lämplig plats för begravningsplats för smådjur inom Rättviks 
kommun.

2. Anse medborgarförslaget behandlat.
___________________ 
Yttranden
Britt-Marie Essell (S), Hans Furn (C) och Jonny Jones (C) yttrade sig i 
ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige    

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________
Förslagsställaren var närvarande och argumenterade för sitt 
medborgarförslag.
Yttranden
Anders Åkerlund (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Hans Furn (C) och Anders Åkerlund (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Uppdra till mark- och planenheten att vidare utreda om det finns en 

lämplig plats för begravningsplats för smådjur i Rättviks kommun.
2. Medborgarförslaget är därmed behandlat. 

___________________
Sändlista: Förslagsställaren

Mark- och planenheten
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KF § 4 Dnr 2018/84 045

Borgenstak Rättviks Teknik AB, RTAB, 2018

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse från ekonomichef Ann Lissåker:

”Enligt tidigare beslut skall borgenstaket för de kommunala bolagen årligen 
behandlas i samband med behandlingen av den kommunala budgeten. I 
november 2017 fattades beslut om ett borgenstak 2018 för Rättviks Teknik 
AB på 320 mnkr.

Tidigare beslut: Kf §101 171116        

Rättviks kommun Kommunhus AB   82 mnkr
Rättviks Fastigheter AB                 591 mnkr
Rättviks Teknik AB                       320 mnkr
                                             Summa        993 mnkr             

Under 2018 kommer Rättviks Teknik AB att delas upp i två nya bolag 
genom en så kallad fission. I och med fissionen så kommer samtliga 
tillgångar, skulder och resultat i Rättviks Teknik AB att fördelas på två nya 
bolag, Rättviks Vatten och Avfall AB och Rättviks Energi AB. Som en del i 
fördelningen av balansräkningen kommer befintliga lån i Rättviks Teknik att 
fördelas på de två nya bolagen. 
För att kunna föra över lånen till de nya bolagen så behöver kommunen fatta 
beslut om att borga för lånen i de nya bolagen. För att kunna ta över lånen i 
enlighet med delningsplanen så behöver Rättviks Vatten och Avfall AB en 
borgensram på 204,5 mnkr och Rättviks Energi AB en borgensram på 115,5 
mnkr. Total borgensram för de nya bolagen uppgår då till 320,0 mnkr och 
motsvarar den borgensram som kommunen i dagsläget har beslutat om för 
Rättviks Teknik AB.
I och med fissionen av Rättviks Teknik AB så upphör bolaget att existera. 
Lånen i bolaget har då överförts till de nya bolagen och ingen borgensram 
behövs längre för Rättviks Teknik AB. 
Förslaget nedan innebär ingen förändring av den totala beviljade borgen, 
men att en omfördelning av beviljad borgen görs mellan de kommunala 
bolagen. Efter detta återstår, liksom tidigare att 127 mnkr av limiten, 
beräknad på den förhöjda nivån. 
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KF § 4forts.

Rättviks kommun Kommunhus AB   82,0 mnkr
Rättviks Fastigheter AB                 591,0 mnkr
Rättviks Vatten och Avfall AB 204,5 mnkr
Rättviks Energi AB 115,5 mnkr
Rättviks Teknik AB                         0,0 mnkr
                                             Summa         993,0 mnkr             

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut för respektive bolag som berörs av fissionen av 
Rättviks Teknik AB är att Rättviks kommun, från och med den 1 maj 2018, 
såsom för egen skuld ingår borgen för:

 Rättviks Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser till ett högsta 
lånebelopp om 204,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

 Rättviks Energi AB:s låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 
115,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp.

 Rättviks Teknik AB:s låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 0,0 
mnkr. 

Det totala borgenstaket 2018 för de kommunala bolagen kvarstå i enlighet 
med tidigare beslut på 993,0 mnkr.”

Yttranden
Jonny Jones (C) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.  
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige    

Enligt förvaltningens förslag
_________________
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KF § 4 forts.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
För respektive bolag som berörs av fissionen av Rättviks Teknik AB är att 
Rättviks kommun, från och med den 1 maj 2018, såsom för egen skuld ingår 
borgen för:

 Rättviks Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser till ett högsta 
lånebelopp om 204,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

 Rättviks Energi AB:s låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 
115,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp.

 Rättviks Teknik AB:s låneförpliktelser till ett högsta lånebelopp om 0,0 
mnkr. 

Det totala borgenstaket 2018 för de kommunala bolagen kvarstå i enlighet 
med tidigare beslut på 993,0 mnkr.”
_____________________

Sändlista: Ekonomichef
Kommunchef
KSO
RTAB
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KF § 5 Dnr 2018/135 009

Interpellation gällande skolan 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna Anki Dåderman, Lars-Erik Kalles och Jan Dahlquist 
inlämnade 2018-02-07 en interpellation ställd till kommunalrådet Annette 
Riesbeck (C) gällande skolan.
”Interpellation till kommunalrådet angående vissa frågor inom 
kommunens skolor.
Under hösten 2017 fick vi socialdemokrater i finansutskottet och 
kommunstyrelsen redovisat att ett större budgetunderskott förväntades 
uppkomma i skolans budget för 2017. Underskottet uppskattades till mellan 
13-14 mkr. Enligt den centerpartistiska kommunledningen hade kännedom 
om detta nått kommunledningen först under hösten. Redan här uppstår frågor 
då vi fått kännedom om att befarat underskott på skolans budget redan under 
våren aviserats från olika skolledare.
I det uppkomna läget tog vi naturligtvis upp i utskott och styrelse vilka 
alternativ som fanns för att tackla problemen. Viss tid för handling fanns 
naturligtvis inte minst med tanke på kommande budgetår 2018. Några 
egentliga diskussioner fördes inte vare sig i utskott eller styrelse utan svaret 
från den centerpartistiska ledningen var att underskottet skulle klaras genom 
omedelbara besparingar. Här kan noteras att skolledningen senare under 
hösten meddelade att underskottet skulle landa på 16-17 mkr. Några 
egentliga konsekvenser av nu beslutade nedskärningar har så vitt vi kan se 
inte gjorts. Från skolledningen konstaterades att nedskärningarna av personal 
och verksamhet skulle få allvarliga negativa konsekvenser.
Från socialdemokratiskt håll är vi både bekymrade och förvånade över 
kommunledningens attityd samt oviljan att föra en ordentlig diskussion i KS 
i en så för Rättviks ungdomar viktig fråga. Vi återkommer nedan mer i 
frågan.
En annan fråga som väckte förvåning tidigt under året var att ett antal lokaler 
inom främst gymnasiets jordbruksdel fick stängas efter beslut av 
miljömyndigheten. Skälet var att lokalerna vår så undermåliga utifrån 
hälsoskäl att de inte fick användas vare sig av elever eller anställda. Detta är 
naturligtvis inte bara anmärkningsvärt utan ytterst allvarligt. Detta inte minst 
mot bakgrund att skolans ledning redan för 6-7 år sedan slog larm om 
bristerna i nämnda lokaler.  Vi finner det totalt oansvarigt att centern med 
dess som det heter miljöprofil så till den grad misskött denna fråga att hela 
gymnasiets framtid och rykte kan skadas. Inte ens idag finns riktigt fastlagt 
program som visar hur aktuella problem ska lösas inom rimlig tid även om 
finansutskottet skickat ett förslag till kommunstyrelsen. Sen vet vi att vissa 
insatser gjorts. Som vi förstår det talar vi om investeringar på 50-70 mkr. Vi 
noterar också att det sk skoljordbruksbolaget som tillkom för ca två år sedan 
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KF § 5 forts.

ännu inte fått någon verkställande ledning utan sköts mer eller mindre av en 
centerpartistisk politiker. Vi har otaliga gånger försökt få ordning på detta 
och bla föreslagit att en tjänsteman ska få uppdraget men naturligtvis inte fått 
gehör.
I Rättvik finns en skola som heter Nyhedsskolan. Även här finns betydande 
problem. Arbetsmiljön för såväl elever som personal är bristfällig. Därtill är 
skolan trångbodd i förhållande till antal elever. Från vårt håll har vi efterlyst 
åtgärder. Nu pågår som vi förstår det vissa mätningar rörande arbetsmiljön 
vilket naturligtvis är nödvändigt. Men vår fråga kvarstår vad har 
kommunledningen för planer. De svar som fram till nu lämnats är mins sagt 
vaga. Detta bla dokumenterat i en intervju med ansvarig centerpartistisk 
ordförande för skolverksamheter. Vad gör kommunledningen om bla de nu 
pågående undersökningarna kommer fram till samma resultat som på 
gymnasiet att tillsyningsmyndigheten stänger vissa lokaler. Vilken beredskap 
finns i handling och ekonomi.
Två ytterligare men nya frågor kan läggas till listan ovan. En anmälan till 
Skolinspektionen om tveksamheter i betygssättningen vid en av våra skolor 
samt ekonomiska bekymmer för en idrottsförening i kommunen som kan 
innebära problem för skolverksamheten i Furudal.
Från Socialdemokraterna har vi ovan redovisat ett antal frågor som skulle ses 
som bekymmersamma för vilken kommunledning som helst. Vi har därför 
sedan ett till två år tillbaka krävt att en utredning med företrädare för alla 
partier skulle tillsättas för att brett gå igenom hela skolverksamheten i 
kommunen. Vad som redovisats ovan visar att en sådan utredning är helt 
nödvändig.
Får vi påminna kommunalrådet om att kommunalrådet i början på 2017 vid 
de sk budgetdagarna lovade som svar på en fråga från oss att utredningen 
skulle starta om några veckor. Det måste ha varit långa veckor som 
kommunalrådet avsåg för än har inget hänt. Vi har naturligtvis påmint 
kommunalrådet vid lämpliga tillfällen under året men som sagt inget resultat.
Vi har på olika sätt försökt få till en dialog med den centerpartistiska 
kommunledningen men förgäves. Med hänsyn till de bekymmer som finns 
inom skolans område ser vi senfärdigheten och oviljan att föra en dialog som 
inte försvarbar eller är det så att förmågan eller viljan inte finns. Vi tycker att 
Rättvik är för litet för en sådan inskränkt politisk syn. Eller det kanske är 
som en ”ledande” centerpolitisk företrädare flera gånger sagt – med 
Socialdemokrater samarbetar man inte.
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KF § 5 forts.
Våra frågor:

1. När fick du kännedom första gången att det var stora problem med 
ekonomin inom skolan? Vad gjordes då?

2. Om skolledningens konsekvensbeskrivningar av de beslutade 
besparingarna på ca: 13 miljoner kronor blir besannade kan det 
komma att bli rent förödande för elever och personal. Hur kan ni i 
majoriteten ta så lätt på dessa?

3. Varför lät ni det gå så långt med de stängda lokalerna på gymnasiets 
naturbruks del?

4. Hur ser du på att skoljordbruks AB inte ännu fått i ordning en riktig 
organisation?

5. Hur ser majoritetens plan för Nyhetsskolan ut? Har ni beredskap för 
en eventuell stängning p g a arbetsmiljön för personal och elever? 
Hur ser den ut?

6. Den beslutade utredningen för hela skolan som utlovats att starta ett 
antal gånger när kommer den igång? Och vem kommer att göra 
den?”

Kommunalrådet Annette Riesbeck (C) besvarade interpellationen både 
skriftligt och muntligt.
”Under hösten 2017 fick vi socialdemokrater i finansutskottet och 
kommunstyrelsen redovisat att ett större budgetunderskott förväntades 
uppkomma i skolans budget för 2017. Underskottet uppskattades till mellan 
13-14 mkr. Enligt den centerpartistiska kommunledningen hade kännedom 
om detta nått kommunledningen först under hösten.
Redan här uppstår frågor då vi fått kännedom om att befarat underskott på 
skolans budget redan under våren aviserats från olika skolledare.
I det uppkomna läget tog vi naturligtvis upp i utskott och styrelse vilka 
alternativ som fanns för att tackla problemen. Viss tid för handling fanns 
naturligtvis inte minst med tanke på kommande budgetår 2018. Några 
egentliga diskussioner fördes inte vare sig i utskott eller styrelse utan svaret 
från den centerpartistiska ledningen var att underskottet skulle klaras
genom omedelbara besparingar. Här kan noteras att skolledningen senare 
under hösten meddelade att underskottet skulle landa på 16-17 mkr. Några 
egentliga konsekvenser av nu beslutade nedskärningar har så vitt vi kan se 
inte gjorts. Från skolledningen konstaterades att nedskärningarna av personal 
och verksamhet skulle få allvarliga negativa konsekvenser.
Från socialdemokratiskt håll är vi både bekymrade och förvånade över 
kommunledningens attityd samt oviljan att föra en ordentlig diskussion i KS 
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i en så för Rättviks ungdomar viktig fråga. Vi återkommer nedan mer i 
frågan. En annan fråga som väckte förvåning tidigt under året var att ett antal 
lokaler inom främst gymnasiets jordbruksdel fick stängas efter beslut av 
miljömyndigheten. Skälet var att lokalerna vår så undermåliga utifrån 
hälsoskäl att de inte fick användas vare sig av elever eller anställda. Detta är 
naturligtvis inte bara anmärkningsvärt utan ytterst allvarligt. Detta inte minst 
mot bakgrund att skolans ledning redan för 6-7 år sedan slog larm om 
bristerna i nämnda lokaler. Vi finner det totalt oansvarigt att centern med 
dess som det heter miljöprofil så till den grad misskött denna fråga att hela 
gymnasiets framtid och rykte kan skadas. Inte ens idag finns riktigt fastlagt 
program som visar hur aktuella problem ska lösas inom rimlig tid även om 
finansutskottet skickat ett förslag till kommunstyrelsen. Sen vet vi att vissa 
insatser gjorts. Som vi förstår det talar vi om investeringar på 50-70 mkr. Vi 
noterar också att det sk skoljordbruksbolaget som tillkom för ca två år sedan 
ännu inte fått någon verkställande ledning utan sköts mer eller mindre av en 
centerpartistisk politiker. Vi har otaliga gånger försökt få ordning på detta 
och bla föreslagit att en tjänsteman ska få uppdraget men naturligtvis inte fått 
gehör. I Rättvik finns en skola som heter Nyhedsskolan. Även här finns 
betydande problem. Arbetsmiljön för såväl elever som personal är bristfällig. 
Därtill är skolan trångbodd i förhållande till antal elever. Från vårt håll har vi 
efterlyst åtgärder. Nu pågår som vi förstår det vissa mätningar rörande 
arbetsmiljön vilket naturligtvis är nödvändigt. Men vår fråga kvarstår vad 
har kommunledningen för planer. De svar som fram till nu lämnats är mins 
sagt vaga. Detta bla dokumenterat i en intervju med ansvarig centerpartistisk 
ordförande för

För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 2018-02-07

FRÅGOR & SVAR

1. När fick du kännedom första gången att det var stora problem 
med ekonomin inom skolan? Vad gjordes då?

Lars Kratz, förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen, 
informerade mig i april 2017 om att man upptäckt ett antal 
osäkerhetsfaktorer i budgeten. Ingenting bekräftades förrän vid 
budgetuppföljningen i augusti. Den 25 september fick jag en första 
genomgång av läget då förvaltningen redovisade en budgetavvikelse på 
drygt 8 miljoner kronor. I samband med den informationen påbörjade 
förvaltningen ett arbete att spara in motsvarande summa och ett förslag på 
besparingar presenterades den 12 oktober.
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Den 16 oktober informerade jag Jan Dahlquist och Anki Dåderman om 
situationen och presenterade också förvaltningens besparingsförslag. Samma 
dag informerade jag också Alliansgruppen. Med anledning av detta 
bestämdes att vi vid Bildningsutskottets möte den 8 november också skulle 
bjuda in Finansutskottets ledamöter. Vid detta möte informerad 
förvaltningschefen om att det krävdes ytterligare besparingar på ca 5 
miljoner kronor, alltså totalt 13 miljoner. Anledningen till 
budgetunderskottet berodde enligt uppgift bl.a på restriktivare 
Migrationspolitik som medförde att vi fick ändrade förutsättningar för 
statsbidrag, samt en ”budgetmiss” där 7,77 tjänster saknades i förvaltningens 
budget.

2. Om skolledningens konsekvensbeskrivningar av de beslutade 
besparingarna på ca 13 miljoner kronor blir besannade kan det 
komma att bli rent förödande för elever och personal. Hur kan 
majoriteten ta så lätt på dessa?

Barn- och utbildningsförvaltningen har under många år hållit sin budget. År 
2017 tilldelades Barn- och utbildningsförvaltningen 230 400 tkr och 
rambudgeten för 2018 är nu 235 700 tkr. Det är en ökning mellan åren med 
5,3 miljoner kronor.
Under 2017 uppkom ökade kostnader för förvaltningen, vilket resulterade i 
att förvaltningen, under hösten 2017, presenterade ett besparingsförslag. 
Förvaltningen har gemensamt gått igenom all verksamhet och de förslag vi 
nu fått presenterade för oss påverkar också alla delar av verksamheten.
En risk- och konsekvensbeskrivning genomfördes och visar på eventuella 
konsekvenser och risker som kan uppstå, det vill säga ett oönskat läge som 
man måste bevaka. Majoriteten av åtgärderna har nu genomförts och vi har 
ännu inte facit. Ser vi att åtgärderna får ”förödande konsekvenser” får vi 
naturligtvis se över det och diskutera om nya beslut måste fattas. 

3. Varför lät ni det gå så långt med de stängda lokalerna på 
gymnasiets naturbruksdel?

När det kommer till investeringar är man alltid tvungen att prioritera. När 
man diskuterar investeringar på just gymnasieskolan överskrider alltid 
önskemålen/behoven den summa som finns avsatt för investeringar. 
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4. Hur ser du på att skoljordbrukets AB inte ännu fått i ordning en 
riktig organisation?

Som jag ser det löper den dagliga verksamheten på helt under kontroll. Den 
personal som arbetar åt RSJAB är nöjd och gymnasiets rektor har inget att 
erinra. Det som diskuterats är i princip det samma som också revisionen 
påtalat i sin rapport hösten 2017. Det handlar dels om VD och administrativt 
stöd till styrelsen men också om internkontroll.
Frågan om hur vida det behövs en VD eller ej har diskuterats länge. RSJAB 
styrelse är nu enig om att en VD skall anställas på ca 10 %, vilket motsvarar 
behovet. Som ni säkert förstår försvårar tjänstgöringsgraden möjligheten att 
tillsätta en extern VD, man försöker därför hitta en intern lösning. RSJAB 
har presenterat ett förslag men man är dessvärre inte överens, varken inom 
styrelsen eller med gymnasieledningen. Styrelsen jobbar nu vidare med ett 
nytt förslag.
När det gäller administrativt stöd försöker vi hitta en lösning mellan RFAB, 
RSJAB och kommunen exempelvis när det gäller ekonomistöd och 
sekreterare.
Vi har inom bolagskoncernen återkommande ”stormöten” då samtliga 
ledamöter i de kommunala bolagen träffas och jobbar med diverse 
frågor/områden. Vid ett sådant möte diskuterades ägar-direktivens betydelse 
och hur dessa harmonierar med bolagens verksamhet och mål. 
Kommunchefen och jag har tagit fram ett förslag till ägardirektiv för RSJAB 
som nu skall behandlas politiskt och beslutas av Kommunfullmäktige och 
bolagsstämman.

5. Hur ser majoritetens plan för Nyhedsskolan ut? Har ni 
beredskap för en eventuell stängning pga. arbetsmiljön för 
personal och elever? Hur ser den ut?

Som ni mycket väl känner till genomförs nu en oberoende undersökning av 
Nyhedsskolan. Undersökningen beräknas vara klar under vecka 10. Arbete 
pågår med planer på kort och längre sikt och så sent som i tisdags (20/2-18) 
sammanträdde representanter för RFAB, Samhällsutvecklingsförvaltningen, 
Barn- och utbildningsförvaltningen och Bildningsutskottets ordförande. Vid 
mötet diskuterade man olika scenarion samt förslag på eventuella åtgärder.
Information till vårdnadshavare, personal och allmänhet kommer att gå ut 
direkt i samband med att resultatet presenteras. 
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6. Den beslutade utredningen för hela skolan som utlovats att starta 
ett antal gånger när kommer den igång? Och vem kommer att 
göra den?

Redan i höstas deltog Kommunstyrelsens presidium och Bildnings-utskottets 
ledamöter i en tvådagarsutbildning tillsammans med ansvariga personal 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Under ledning av en extern 
konsult diskuterade vi våra olika roller, hur vi på bästa sätt skall jobba 
tillsammans och inte minst frågor kring vår verksamhet och kvalitet. 
Personligen trodde jag att vi under dessa dagar skulle diskutera innehållet i 
en kommande skolutredning, att vi helt enkelt skulle diskutera oss fram till 
någon form av utgångspunkt för utredningsuppdraget. Nu blev det inte så 
men dagarna var trots det mycket betydelsefulla.
I slutet av januari kallade jag Barn- och utbildningsförvaltningens chef och 
kvalitetsstrateg samt kommunchef och Bildningsutskottets ordförande till ett 
möte där vi diskuterade innehållet i en grundskoleutredning. (Observera att 
det är en grundskoleutredning. Utredningen kommer inte att beröra varken 
förskola eller gymnasium).
Jag har redan stämt av med Alliansgruppen och jag har också varit i kontakt 
med Anki Dåderman (S). Ett informationsmöte för ledamöterna i 
Bildningsutskottet är inplanerat den 12 mars 2018, därefter finns möjlighet 
för samtliga partier att kontakta mig för information. Min förhoppning är 
naturligtvis att vi då skall komma överens om omfattning och innehåll i 
utredningen. Under vecka 10-11 kommer jag att gå igenom vårt förslag med 
kommunens inköpssamordnare. Detta för att kunna sätta ihop ett 
professionellt upphandlingsunderlag/uppdragsbeskrivning och genomföra en 
upphandling. Målet är att utredningen påbörjas våren 2018.”

Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Karin Elving (MP), Anki Dåderman (S), Jonny Jones 
(C), Lena Johansson (KD), Jan Dahlquist (S), Joanna Stridh (C) och Annette 
Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Interpellationen tas emot.
2. Interpellationen och interpellationssvaret läggs till handlingarna.

___________________
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KF § 6 Dnr 2018/75 11

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och val av ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Ulrica Momqvist (M)

Ärendebeskrivning 
Ulrica Momqvist (M) har i skrivelse 2018-01-17 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Entlediga Ulrica Momqvist (M) från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen.
2. Utse Annelie Steger Engholm (M) som ersättare i kommunstyrelsen 

efter Ulrica Momqvist (M).
___________________

Sändlista: U Momqvist
A Steger Engholm
Personalenheten
Kansli
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KF § 7 Dnr 2018/114

Avsägelse av uppdrag som ordförande i Rättviks 
Fastigheter AB samt val av ny ledamot samt ordförande 
i Rättviks Fastigheter AB efter Ulrica Momqvist (M)

Ärendebeskrivning 
Ulrica Momqvist (M) har i skrivelse 2018-01-17 avsagt sig uppdraget som 
ordförande i Rättviks Fastigheter AB.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Entlediga Ulrica Momqvist (M) från uppdraget som ordförande i 

Rättviks Fastigheter AB.
2. Utse Marcus Gavatin (M) som ledamot i Rättviks Fastigheter AB 

efter Ulrica Momqvist (M).
3. Utse Marcus Gavatin (M) som ordförande i Rättviks Fastigheter AB 

efter Ulrica Momqvist (M).
___________________

Sändlista: U Momqvist
M Gavatin
Personalenheten
Kanslienheten
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KF § 8 Dnr 2018/115

Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i Rättviks 
Kommunhus AB och val av ny ledamot samt vice 
ordförande i Rättviks Kommunhus AB efter Ulrica 
Momqvist (M)

Ärendebeskrivning 
Ulrica Momqvist (M) har i skrivelse 2018-01-17 avsagt sig uppdraget som 
vice ordförande i Rättviks Kommunhus AB.

Kommunfullmäktiges beslut    
1. Entlediga Ulrica Momqvist (M) från uppdraget som vice ordförande i 

Rättviks Kommunhus AB.
2. Utse Markus Gavatin (M) som ledamot i Rättviks Kommunhus AB 

efter Ulrica Momqvist (M).
3. Utse Markus Gavatin som vice ordförande i Rättviks Kommunhus 

AB efter Ulrica Momqvist (M).
___________________

Sändlista: U Momqvist
M Gavatin
Personalenheten
Kanslienheten
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KF § 9 Dnr 2018/28 821

Medborgarförslag angående beachhandbollsplan vid 
Siljan 

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2018-01-08 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
”Förslag
Beachhandbollsplan vid Siljan
Motivering
Idén är att bygga en beachhandbollsplan bredvid den nuvarande 
beachvolleybollplanen nere vid Siljan men att man bygger planen längst med 
tågrälsen istället för mot den. Då gräver man en stor sandplan av allt så det 
rymmer både beachvolleyboll och beachhandboll. Beachhandbollsplanen har 
måtten 25*12 meter, alternativt är att bygga planen nere vid Siljans strand 
mot Hälsingland. Planen går utmärkt att använda som beachfotbollsplan 
också. Sporten i sig är i princip gratis så de välkomnar alla att deltaga. Det 
finns fåtal spelplaner i Dalarna så det skulle locka andra lag att komma hit 
för att träna och spela matcher.  Vi tror att många ungdomar skulle prova och 
vill börja spela beachhandboll då det är en sport i framfart med många cuper 
och turneringar runtom i Sverige och Europa. Sporten har även sökt att bli en 
OS-gren 2024 i Paris. Vi hoppas på att få igång ett ungdomslag i Rättvik 
direkt nu till sommaren, då det finns ett stort ungdomslag i IFK Rättvik 
Handboll. Vi tänker utnyttja sommaren med att arrangera träningsdagar och 
prova på spel under tex. ”Tisdagskul” då vi kommer att ha musik och DJ´s 
på plats som höjer upp stämningen. Vi ser att det kommer bli fart och 
roligheter nere vid Siljan med både beachhandboll- och 
beachvolleybollplaner tillsammans. Med lite bänkar och bord runtom samt 
eventuell grillplats för den totala upplevelsen.”

Kommunfullmäktiges beslut    
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.
___________________

Sändlista: Måndagsberedningen 
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KF § 10 Dnr 2018/127 312

Medborgarförslag gällande planskild korsning över 
riksväg 70

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2018-02-06 inkommit med rubricerat 
medborgarförslag.
”Förslag
Minst en planskild korsning över riksväg 70 söder om Enån före avfarten till 
Falun.
Motivering
Vi som bor i Lerdal, Gärdebyn m.fl. områden söder om själva 
kommunkärnan har mycket svårt att ta oss över riksväg 70 för att nå 
strövområden utmed Siljans vackra strand. Det finns inget övergångsställe 
söder om Rättvik mellan Enån och kommungränsen mot Leksand.
Det är ofta mycket svårt att korsa riksvägen och vid stora helger snudd på 
omöjligt. Ex nu i mellandagarna 2017 stod jag och min hund och väntade på 
att trafiken på riksvägen skulle tillåta oss att korsa vägen. Efter ca 10 min 
gav vi upp och gick en långpromenad i byarna ovanför istället. Detta 
inträffade två dagar i rad och inte sällan har det varit på det viset – tålamodet 
för att ta sig över riksvägen tar helt enkelt slut.
Hur gör barnfamiljer+ Det måste vara mycket svårt för dom att ta sig över. 
Hur gör turisterna? Det bor många uppe i Lerdal och jag har fått frågor om 
hur man kommer över och tar sig till Siljan. Nu på vintern när banor plogas 
vill vi alla, turist som boende, komma ner och åka skidor, skridskor, spark 
osv. på sjön. Turismen är ju en stor inkomstkälla för företag och kommun så 
det vore ett lyft att göra Siljan mer lättillgänglig. Idag upplever jag riksvägen 
som en mur eller ett dike som inte går att ta sig över med mer än att man 
sätter livet på spel. Jag tar mig över med hjärtat i halsgropen och hoppas att 
inget otrevligt händer på vägen.” 

Kommunfullmäktiges beslut    
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.
___________________

Sändlista: Måndagsberedningen
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KF § 11 Dnr 2017/959 026

Motion om att införa 6-timmars arbetsdag

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har genom Ylva Alm 2017-12-06 inlämnat rubricerad motion.
Förslag
”Rättviks kommun har ett stort rekryteringsbehov inom flertalet av sina 
verksamheter. Sett till ålderssammansättningen hos befintlig personal 
förväntar vi oss också stora pensionsavgångar och därigenom ännu större 
behov att nyrekrytera.
Kommunen måste bli en arbetsgivare som kan konkurrera på den nationella 
arbetsmarknaden, den attraktiva arbetsgivaren man talar om! Ett sätt att göra 
detta är att erbjuda fördelaktiga arbetstider. Många försök startas nu med att 
införa 6-timmars arbetsdag på kommunala arbetsplatser (exempelvis 
Hedemora och Järfälla). 
Genom att införa 6-timmars arbetsdag kan Rättviks kommun ge sina 
medarbetare bättre livskvalitet, bli en bättre arbetsgivare med fördelar i den 
nationella konkurrensen och få ett bättre rekryteringsläge.
Vi vill förkorta arbetstiden med bibehållen heltidslön med tanke på de 
mervärden som skapas. Vänsterpartiet Rättvik vill införa 6-timmars 
arbetsdag på försök inom en eller flera enheter.
Vi föreslår:

 Att en försöksverksamhet med 6-timmars arbetsdag utreds och 
projekteras för att kunna genomföra en försöksperiod vid utsedd 
enhet/enheter senast med start i början av 2019.

 Att uppföljning och utvärdering sker under försökstiden, särskilt 
gällande sjuktal, andel heltidsarbetande, nya arbetstillfällen och 
rekrytering.

 Att nytt ställningstagande till att ev. fortsätta eller utöka försöket med 
arbetstidsförkortning tas efter genomförd utvärdering.”

Kommunfullmäktiges beslut    
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___________________

Sändlista: Måndagsberedningen
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KF § 12 Dnr 2018/70 612

Motion angående möjligheten för Rättviks kommun att 
starta en kockutbildning 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har genom Fredrik Ollén 2018-01-16 inlämnat rubricerad 
motion.
Förslag
Utred möjligheten för Rättviks kommun att starta en kockutbildning. Det 
råder akut brist på kockar i Sverige och enligt branschorganisationen Visita 
behövs det uppemot 5000 kockar till 2023. Om det inte sker en kraftig 
ökning av utbildade kockar kommer näringen ta stor skada och många 
kommer att tvingas lägga ner sina verksamheter. En sådan utveckling 
kommer naturligtvis slå hårt mot tillväxt och ekonomi. I Rättvik där 
besöksnäringen är den starkaste näringen kan detta bli extra kännbart. Vi tror 
att Rättvik har ett gynnsamt läge för att starta och driva en kockutbildning 
där kommunen är centralt belägen i en stor besöksnäringsregion med 
gymnasieskola, internatboende, återtaget, slakteriet, restauranger mm. 
Tillsammans med näringen tror vi att det finns goda förutsättningar och 
mycket vilja för att skapa en attraktiv kockutbildning. Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet som idag finns på många gymnasieskolor får stå med 
tomma platser och därför tror vi också att attraktionskraften för en eventuell 
utbildning skulle öka om den hade en tydligare kockprofil.
Moderaterna i Rättvik föreslår att:

 Ge barn- och utbildningsförvaltningen, samt näringslivsenheten, i 
uppdrag att utreda möjligheten att starta en kockutbildning i Rättvik.

Kommunfullmäktiges beslut    
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___________________

Sändlista: Måndagberedningen
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KF § 13 Dnr 2018/112 008

Motion gällande HBTQ-certifiering

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har genom Ylva Alm 2018-01-31 inlämnat rubricerad motion.
Förslag
Könsidentitet och sexualitet är starkt sammanvävda med våra värderingar, 
handlingar och ställningstagande i samhället. Attityden gentemot och 
bemötande av HBTQ-personer har förändrats med tiden. Sex mellan 
personer av samma kön avkriminaliserades 1944 och homosexualitet ansågs 
istället vara sjukdom. 1979 togs sjukdomsklassificeringen bort. Även om 
förståelsen ökat i samhället för HBTQ-frågor, osynliggörs fortfarande i 
praktiken de som inte passar in i heteronormen.
I folkhälsoinstitutets rapport från 2015 framgår utsattheten och riskerna för 
HBTQ-personerna. Vi måste vidta åtgärder för att motverka diskriminering 
och synliggöra och fortsätta att arbeta för att alla ska bemötas respektfullt 
och inkluderande.
Det är viktigt att som kommun ha kunskap om hur bemötandet styrs av 
normer kring kön och sexuell läggning. Genom ökad kompetens förbättras 
förutsättningarna för att var och en får rätt bemötande. Rättviks kommun är 
en arbetsplats för många människor. Arbetsgivare, arbetstagare och 
förtroendevalda kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla – om 
HBTQ-kompetensen och medvetenhet finns.
RFSL – Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande – erbjuder sedan 2008 
utbildning och HBTQ-certifiering.
Certifieringen innehåller rekommendationer för utbildning av medarbetare, 
genomgång av styrdokument och arbetsförhållanden samt återkommande 
uppföljningar. För att främja ett öppnare och tryggare samhälle för alla 
boende i Rättvik behöver kommunens verksamheter HBTQ-certifieras.
Vänsterpartiet i Rättvik föreslår därför att:

 Ett projekt startas för att HBTQ-certifiera minst två kommunala 
verksamheter.

 Certifieringarna utvärderas efter genomförandet.

 En plan för HBTQ-certifieringen av övriga kommunala verksamheter 
läggs upp.”

Kommunfullmäktiges beslut    
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
___________________

Sändlista: Måndagsberedningen
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 14 Dnr 2018/182 00

Information - Personlig säkerhet

Ärendebeskrivning 
Rune Daniels (C) informerade om den broschyr som säkerhetspolisen gett ut 
gällande personlig säkerhet och som var utdelad till alla ledamöterna vid 
sammanträdet. Broschyren är primärt skriven för politiskt aktiva men råden 
fungerar lika väl för andra utsatta yrkesgrupper.
Broschyren ger exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som 
kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle 
uppstå.

Kommunfullmäktiges beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 15 Dnr 2018/184 04

Information från finansutskottets ordförande

Ärendebeskrivning 
Finansutskottets ordförande gav information om kommunens ekonomiska 
utveckling mellan åren 1993-2016.

Kommunfullmäktiges beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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Sammanträdesdatum
2018-02-22

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 16 Dnr 2018/185 11

Avsägelse som nämndeman i Mora tingsrätt - Jonny 
Jones (C)

Ärendebeskrivning 
Jonny Jones (C) har i skrivelse 2018-02-22 avsagt sig uppdraget som 
nämndeman i Mora tingsrätt. 

Kommunfullmäktiges beslut    
- Entlediga Jonny Jones (C) som nämndeman Mora tingsrätt.
___________________

Sändlista: J Jones
Mora tingsrätt
Personalenheten
Kanslienheten
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