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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Plats och tid Kommunledningskontoret 18:00- 21:50

Beslutande Se separat närvarolista.

Ersättare och övriga närvarande Hans Jonsson, revisor
Hans-Erik Hellborg, revisor
Olle Nordkvist, revisor
Peter Rolander, revisor
Ulf Israelsson, kommunchef
Terese Renbro, sekreterare
Ann Lissåker, ekonomichef

Justerare Sverker Eriksson (C), Christer Karlsson (S) ers. Susanne Säbb Danielssson (L), Lars-
Erik Jonsén (S)
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-06-01 13:15 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 43-59

Terese Renbro

Ordförande
Anna-Maja Roos

Justerare

Sverker Eriksson Christer Karlsson

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

Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-05-24

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-01 Datum då anslaget tas ned 2018-06-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Terese Renbro
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2018-05-24

Kommunfullmäktige

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 Christer Karlsson S X

3 (Vakant efter Inge Östlund) C -

4 Erja Eloranta S -

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 Carola von Walter MP X

13 Jonny Jones C X

14 Lars-Erik Kalles S X

15 Catrin Lohed Söderman V X

16 Birgitta Dahlkvist C X

17 Britt-Marie Essell S X

18 Joanna Stridh C X

19 Nils Gävert SD -

20 Hans Nyberg 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 Kjell Wikström S X

27 Marie Henriks-Backlund C X

28 Agneta Wallander M X

29 Susanne Säbb Danielsson L X

30 Barbro Aastrup S X
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Sammanträdesdatum
2018-05-24

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nr Namn

Närvaro §   §    §

Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

31 Sverker Ericsson 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 C X

Ordförande: Anna-Maja Roos X

Närvarolista KF 34

Ej närvarande 5

Totalt 39
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Sammanträdesdatum
2018-05-24

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ Ärende

§ 43 Information - Från kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens presidier 2018

2018/92 
101

§ 44 Årsredovisning 2017 Rättviks kommun 2018/262 
042

§ 45 Översyn - aktiekapital i bolagskoncernen RKAB 2018/269 
04

§ 46 Bolagsordning Rättvik Vatten och Avfall AB, 
revidering

2018/282

§ 47 Bolagsordning Rättvik Energi AB, revidering. 2018/281

§ 48 Bolagsordning Rättvik Skoljordbruk AB, revidering 2018/345 
107

§ 49 Ägardirektiv Rättvik Energi 2018/354 
003

§ 50 Ägardirektiv Rättvik Vatten och Avfall 2018/355 
003

§ 51 Redovisning av ej färdigbehandlade 
medborgarförslag 2018

2018/359 
009

§ 52 Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2018 2018/360 
009

§ 53 Enkel fråga till kommunalrådet om 
biblioteksfilialerna

2018/446 
009

§ 54 Interpellation till kommunalrådet angåeende 
bredband - mål och strategi

2018/448 
009

§ 55 Interpellation till kommunalrådet angående Siljans 
camping och området mellan Långbryggan och 
gränsen mot campingområdet

2018/445 
009

§ 56 Interpellation till samhällsbyggnadsutskottets 
ordförande gällande Sjöbodarna

2018/452 
009

§ 57 Val av revisor till naturvårdsfonden efter Torsten 
Hedlund (S)

2018/320 
11

§ 58 Inlämnat medborgarförslag om nygammal 
juldekoration över storgatan

2017/936 
866
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Kommunfullmäktige
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§ 59 Inlämnad motion till kommunfullmäktige gällande 
utveckling av det politiska arbetet

2018/459 
001
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Sammanträdesdatum
2018-05-24

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 43 Dnr 2018/92 101

Information – Från kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens presidier 2018

Ärendebeskrivning 
Ordförande Anna-Maja Roos (C) informerade om det svar som 
förvaltningsrätten gett gällande överklagande av Rättviks kommuns 
årsredovisning 2015 och läste upp delar av domen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet.
Bildningsutskottets ordförande Joanna Stridh (C) informerade om hur barn- 
och utbildningsförvaltningen kommer att organisera sig gällande politisk 
närvaro i skolorna inför, under och efter RKL valet 2018.

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 44 Dnr 2018/262 042

Årsredovisning 2017 Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Från ekonomienheten förelåg Rättviks kommuns årsredovisning för 2017. 
Ekonomichef Ann Lissåker och redovisningskamrer Anne Bälter föredrog 
årsredovisningen. Driftredovisningen visar ett resultat om 4,6 Mkr.
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Jonny Jones (C), Jan Dahlquist (S) och Annette 
Riesbeck yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Jonny Jones (C) yrkade att årsredovisningen fastställs och överlämnas till 
revisorerna.  
Proposition 
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
finansutskottet bifallit Jonny Jones (C) yrkande. 

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen   
1. Rättviks kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2017 fastställs 

och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
2. Rättviks kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2017 

överlämnas till revisorerna för upprättande av revisionsberättelse.
___________________
Yttranden
Anki Dåderman (S), Joanna Stridh (C), Lars-Erik Kalles (S), Annette 
Riesbeck (C), Hans Furn (C), Inger Eriksson (S), Lars-Erik Liss (S), Carola 
von Walter (MP) och Fredrik Ollén (M) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till finansutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
________________________
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S), Karin Elfving (MP), Anki Dåderman (S), Hans Jonsson 
(revisor), Hans-Erik Hellborg (revisor), Carola von Walter (MP) och Olle 
Nordkvist(revisor).
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KF § 44 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Rättviks kommuns Årsredovisning för verksamhetsåret 

2017. 
2. Bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och 

beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ för 
räkenskapsåret 2017.

___________________
Sändlista: Kommunchef

KSO
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum
2018-05-24

Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KF § 45 Dnr 2018/269 04

Översyn – aktiekapital i bolagskoncernen RKAB

Ärendebeskrivning 
I samband med fissionen av Rättviks Teknik AB kommer det gamla bolaget 
att delas upp på två nya bolag, Rättviks Vatten och Avfall AB och Rättviks 
Energi AB. De nya bolagen har från start fått ett aktiekapital på 50 tkr 
vardera.
De medel som idag redovisas som bundet eget kapital i Rättviks Teknik AB, 
aktiekapitalet, 11 289 tkr och reservfonden, 153 tkr kommer att fördelas på 
de båda nya bolagen och i bolagen redovisas som fritt eget kapital. Det här 
gör att det är tillfälle att se över hur stort aktiekapital som alla bolag inom 
bolagskoncernen bör ha.
Aktiekapital och reservfond tillhör ägaren och inte VA-kollektivet eller 
renhållningskollektivet, varför alla de medel som förs över från bundet eget 
kapital till fritt eget kapital bör hanteras och inte ligga kvar bland fritt eget 
kapital. De medel som redovisas bland fritt eget kapital hos Rättviks Vatten 
och Avfall AB efter de föreslagna omföringarna tillhör VA-kollektivet och 
renhållningskollektivet. 
I Rättviks Teknik AB har de olika enheterna VA, renhållning, vindkraftverk 
och fjärrvärme hela tiden särredovisats. Den föreslagna uppdelningen i 
fissionen grundar sig på de olika enheternas särredovisningar.

Rättviks Vatten och Avfall AB
Rättviks Vatten och Avfall AB utgörs av den delen av Rättviks Teknik AB 
som ombesörjer VA och renhållning och är genom detta ett väl etablerat 
bolag med rätt att ta ut taxor och avgifter av VA- och renhållnings-
kollektiven. 
I förslaget till preliminär fördelning av eget kapital i fissionen tillförs fritt 
egna kapitalet i Rättviks Vatten och Avfall AB 10 000 tkr från det som i 
Rättviks Teknik AB var aktiekapital. Till Rättviks Vatten och Avfall AB förs 
vid fissionen även betydande obeskattade reserver på ca 33 536 tkr. 
Verksamheten i bolaget kan jämföras med den i Leksands Vatten AB, vilka  
idag har ett aktiekapital på 4 000 tkr. 
Mot bakgrund av beskrivningen av bolaget ovan torde det nya bolaget 
Rättviks Vatten och Avfall AB inte behöva ett aktiekapital som överstiger 
4 000 tkr. Aktiekapitalet i bolaget bör därför, via fondemission, tillföras 
3 950 tkr, så att aktiekapitalet efter fondemissionen uppgår till 4 000 tkr.
För att möjliggöra fondemissionen behöver beloppet för aktiekapital i 
bolagsordningen i Rättviks Vatten och Avfall AB ändras från nuvarande 50-
200 tkr till 2 000 tkr – 8 000 tkr
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KF § 45 forts.
Resterande medel på 6 050 tkr som tillhör ägaren, Rättviks Kommunhus AB, 
överförs till Rättviks Kommunhus AB genom utdelning. För att klara av att 
lämna utdelningen kommer bolaget, Rättviks Vatten och Avfall AB, 
eventuellt att behöva ta upp ett nytt lån. I samband med detta kan en 
justering av borgensramen för bolaget behöva göras.

Rättviks Energi AB
Rättviks Energi AB är ett bolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet och 
vindkraftsproduktion. Bolaget är beroende av priset på el. 
I förslaget till preliminär fördelning av eget kapital i fissionen tillförs fritt 
egna kapitalet i Rättviks Energi AB 1 289 tkr från det som i Rättviks Teknik 
AB var aktiekapital och 153 tkr från det som i Rättviks Teknik AB var 
reservfond, totalt alltså 1 442 tkr. Till bolaget förs vid fissionen även 
obeskattade reserver på ca 9 458 tkr.
Mot bakgrund av beskrivningen av bolaget ovan torde det nya bolaget 
Rättviks Energi AB som lägst behöva ha det bundna kapital som kunde 
härledas till verksamheten innan fissionen, 1 442 tkr. Detta kan säkerställas 
genom ett aktiekapital på totalt 1 500 tkr. Aktiekapitalet i bolaget bör därför, 
via fondemission, tillföras 1 450 tkr så att aktiekapitalet efter 
fondemissionen uppgår till 1 500 tkr.
För att möjliggöra fondemissionen behöver beloppet för aktiekapital i 
bolagsordningen i Rättviks Energi AB ändras från nuvarande 50-200 tkr till  
1 000 tkr – 4 000 tkr
Förslaget innebär att 58 300 kr överförs från det som före fissionen var fritt 
eget kapital till att nu bli bundet eget kapital. 

Rättviks Skoljordbruk AB
Rättviks Skoljordbruk AB är ett bolag med en omsättning på ca 10 300 tkr. 
Kommunen är en stor kund hos bolaget genom köp av elevplatser i 
verksamheten. Bolagets resultat varierar bland annat på grund av antal 
elevplats som kommunen köper in. 
Bolaget har ett aktiekapital på 100 tkr obeskattade reserver på 2 410 tkr. Ett 
ökat aktiekapital skulle minska risken för att bolaget skulle kunna bli 
likvidationspliktigt vid ett eventuellt underskott.
Mot bakgrund av beskrivningen av bolaget ovan torde Rättviks Skoljordbruk 
AB behöva utöka sitt aktiekapital till totalt 1 000 tkr. Aktiekapitalet i bolaget 
bör därför, via nyemission från Rättviks Kommunhus AB, tillföras 900 tkr så 
att aktiekapitalet efter nyemissionen uppgår till 1 000 tkr.
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KF § 45 forts.
För att möjliggöra nyemissionen behöver beloppet för aktiekapital i 
bolagsordningen i Rättviks Skoljordbruk AB ändras från nuvarande 50-200 
tkr till 500 tkr – 2 000 tkr

Rättviks Kommunhus AB
Genom transaktionerna ovan kommer Rättviks Kommunhus AB att erhålla 
6 050 tkr i utdelning från Rättviks Vatten och Avfall AB och att tillskjuta 
900 tkr i nyemission till Rättviks Skoljordbruk AB. Detta innebär då att 
Rättviks Kommunhus AB har tillförts en extra likviditet på netto 5 150 tkr, 
vilken bör användas för att lösa delar av bolagets lån, vilka per den 31 
december 2017 uppgår till 82 000 tkr.
Genom att Rättviks Vatten och Avfall tar upp lån på 6 050 tkr och genom att 
Rättviks Kommunhus AB endast amorterar 5 150 tkr innebär transaktionerna 
en ökad upplåning i koncernen med 900 tkr, vilket motsvarar de medel som 
tillförs Rättviks Skoljordbruk AB.
Efter genomförda justeringar av aktiekapitalet i koncernens bolag så behöver 
Rättviks Kommunhus AB justera det bokförda värdet på sina aktier i 
koncernföretagen enligt tabellen nedan med totalt 4 889 tkr. 
Justeringen sker genom nedskrivning av aktierna i Rättviks Vatten och 
Avfall AB/Rättviks Energi AB med 5 789 tkr. Kostnaderna för 
nedskrivningen möts av utdelningen från Rättviks Vatten och Avfall AB på 
6 050 tkr.
Genom nyemissionen av aktierna i Rättviks Skoljordbruk AB ökar värdet på 
aktierna i dotterbolaget med 900 tkr. 
Aktier i koncernföretag Före just. Efter just.
Rättviks Teknik AB 11 289 -
Rättviks Vatten och Avfall AB  - 4 000
Rättviks Energi AB - 1 500
Rättviks Fastigheter AB 9 000 9 000
Rättviks Skoljordbruk AB     100   1000
Summa 20 389 15 500
KS § 69 forts.
KS § 69 forts.
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KF § 45 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Bolagsordningen för Rättviks Vatten och Avfall AB ska ändras så att 

aktiekapitalet i bolaget kan uppgå till 4 000 tkr. 

2. Aktiekapitalet i Rättviks Vatten och Avfall AB, 50 tkr, ska tillföras 
3 950 tkr genom fondemission så att det totala aktiekapitalet i bolaget 
kommer att uppgå till 4 000 tkr.

3. Rättviks Vatten och Avfall AB ska lämna 6 050 tkr i utdelning till 
Rättviks Kommunhus AB.

4. Bolagsordningen för Rättviks Energi AB ska ändras så att 
aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till 1 500 tkr.

5. Aktiekapitalet i Rättviks Energi AB, 50 tkr, ska tillföras 1 450 tkr 
genom fondemission så att det totala aktiekapitalet i bolaget kommer 
att uppgå till 1 500 tkr.

6. Bolagsordningen för Rättviks Skoljordbruk AB ska ändras så att 
aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till 1 000 tkr. 

7. Aktiekapitalet i Rättviks Skoljordbruk AB, 100 tkr, ska tillföras 
900 tkr genom nyemission till ägaren Rättviks Kommunhus AB, så 
att det totala aktiekapitalet i bolaget kommer att uppgå till 1 000 tkr.

8. Rättviks Kommunhus AB ska med erhållet likviditetsöverskott lösa 
lån i bolaget med 5 150 tkr.

9. Rättviks Kommunhus AB ska skriva ner värdet på aktierna i Rättviks 
Vatten och Avfall AB och Rättviks Energi AB med totalt 5 789 tkr.

Yttranden
Jonny Jones (C) och Anki Dåderman (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden 
Anki Dåderman (S) och Britt-Marie Essell (S) yrkade bifall till 
förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
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KF § 45 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt förvaltningens förslag
_____________________
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bolagsordningen för Rättviks Vatten och Avfall AB ska ändras så att 

aktiekapitalet i bolaget kan uppgå till 4 000 tkr. 

2. Aktiekapitalet i Rättviks Vatten och Avfall AB, 50 tkr, ska tillföras 
3 950 tkr genom fondemission så att det totala aktiekapitalet i bolaget 
kommer att uppgå till 4 000 tkr.

3. Rättviks Vatten och Avfall AB ska lämna 6 050 tkr i utdelning till 
Rättviks Kommunhus AB.

4. Bolagsordningen för Rättviks Energi AB ska ändras så att 
aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till 1 500 tkr.

5. Aktiekapitalet i Rättviks Energi AB, 50 tkr, ska tillföras 1 450 tkr 
genom fondemission så att det totala aktiekapitalet i bolaget kommer 
att uppgå till 1 500 tkr.

6. Bolagsordningen för Rättviks Skoljordbruk AB ska ändras så att 
aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till 1 000 tkr. 

7. Aktiekapitalet i Rättviks Skoljordbruk AB, 100 tkr, ska tillföras 
900 tkr genom nyemission till ägaren Rättviks Kommunhus AB, så 
att det totala aktiekapitalet i bolaget kommer att uppgå till 1 000 tkr.

8. Rättviks Kommunhus AB ska med erhållet likviditetsöverskott lösa 
lån i bolaget med 5 150 tkr.

9. Rättviks Kommunhus AB ska skriva ner värdet på aktierna i Rättviks 
Vatten och Avfall AB och Rättviks Energi AB med totalt 5 789 tkr.

___________________
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KF § 45 forts.
Sändlista: RVAAB

REAB
RSJAB
RKAB
Kommunchef
KSO
Ekonomichef
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KF § 46 Dnr 2018/282

Bolagsordning Rättvik Vatten och Avfall AB, revidering

Ärendebeskrivning 
Förslag till bolagsordning för Rättvik Vatten och Avfall AB har arbetats 
fram.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att bolagsordningen för Rättvik Vatten och 
Avfall AB antas.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann 
att kommunstyrelsen bifallit Annette Riesbecks (C) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta bolagsordningen för Rättviks Vatten och Avfall.

___________________
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
- Anta bolagsordningen för Rättviks Vatten och Avfall.

___________________

Sändlista: RVAAB
Kommunchef
Kansliet
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KF § 47 Dnr 2018/281

Bolagsordning Rättvik Energi AB, revidering

Ärendebeskrivning 
Förslag till bolagsordning för Rättvik Energi AB har arbetats fram.
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade att bolagsordningen för Rättvik Energi AB antas.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Fredrik Olléns (M) yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit Fredrik Olléns (M) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta bolagsordningen för Rättviks Energi AB.

___________________
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
- Anta bolagsordningen för Rättviks Energi AB.

___________________
Sändlista: REAB

Kommunchef
Kansliet
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KF § 48 Dnr 2018/345 107

Bolagsordning Rättvik Skoljordbruk AB, revidering

Ärendebeskrivning 
Förslag till bolagsordning för Rättviks Skoljordbruk AB har arbetats fram
Yttranden
Anki Dåderman (S), Joanna Stridh (C), Carola von Walter (MP), Camilla 
Ollas Hampus (C), Jonny Jones (C) och Lars-Erik Kalles (S) yttrade sig i 
ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att bolagsordningen för Rättviks Skoljordbruk 
AB antas.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann 
att kommunstyrelsen bifallit Annette Riesbecks (C) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta bolagsordningen för Rättviks Skoljordbruk AB.

___________________
Yttranden
Lars-Erik Kalles (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
- Anta bolagsordningen för Rättviks Skoljordbruk AB.

___________________
Sändlista: RSJAB

Kommunchef
Kansliet
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KF § 49 Dnr 2018/354 003

Ägardirektiv Rättvik Energi AB

Ärendebeskrivning 
Förslag till ägardirektiv för Rättvik Energi AB har arbetats fram.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att ägardirektiven för Rättvik Energi AB antas 
men med tillägget att under punkt 13 ska också lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna stå med.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann 
att kommunstyrelsen bifallit Annette Riesbecks (C) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta ägardirektiv för Rättviks Energi AB med tillägget att under 

punkt 13 ska lagen om upphandling inom försörjningssektorerna stå 
med.

___________________

Kommunfullmäktiges beslut
- Anta ägardirektiv för Rättviks Energi AB med tillägget att under 

punkt 13 ska lagen om upphandling inom försörjningssektorerna stå 
med.

___________________
Sändlista: REAB

Kommunchef
Kansliet
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KF § 50 Dnr 2018/355 003

Ägardirektiv Rättvik Vatten och Avfall AB

Ärendebeskrivning 
Förslag till ägardirektiv för Rättvik Vatten och Avfall AB har arbetats fram.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att ägardirektiven för Rättvik Vatten och Avfall 
AB antas men med tillägget att under punkt 13 ska också lagen om 
upphandling inom försörjningssektorerna stå med.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann 
att kommunstyrelsen bifallit Annette Riesbecks (C) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta ägardirektiven för Rättvik Vatten och Avfall AB med tillägget 

att under punkt 13 ska lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna stå med.

___________________

Kommunfullmäktiges beslut
- Anta ägardirektiven för Rättvik Vatten och Avfall AB med tillägget 

att under punkt 13 ska lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna stå med.

___________________
Sändlista: RVAAB

Kommunchef
Kansliet
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KF § 51 Dnr 2018/359 009

Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag 
2018

Ärendebeskrivning 
Förelåg redovisning nr 1 2018 av ej färdigbehandlade medborgarförslag.
Yttranden
Britt-Marie Essell (S) yttrade sig i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att redovisningen överlämnas till 
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Annette Riesbecks (C) yrkande och fann 
att kommunstyrelsen bifallit Annette Riesbecks (C) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisning nr 1 2018 av ej färdigbehandlade medborgarförslag 

läggs till handlingarna.
___________________

Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisning nr 1 2018 av ej färdigbehandlade medborgarförslag 

läggs till handlingarna.
___________________
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Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2018

Ärendebeskrivning 
Förelåg redovisning nr 1 2018 av ej färdigbehandlade motioner.
Yrkanden
Anki Dåderman (S) yrkade att motionen om undantag från 
parkeringsbestämmelser på Filarvägen och Golfvägen avskrivs på grund av 
inaktualitet då motionen ställdes 2012-08 samt att redovisningen överlämnas 
till kommunfullmäktige och läggs till handlingarna
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Anki Dådermans (S) yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit Anki Dådermans (S) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen om undantag från parkeringsbestämmelser på Filarvägen 

och Golfvägen avskrivs på grund av inaktualitet då motionen ställdes 
2012-08.

2. Redovisning nr 1 2018 av ej färdigbehandlade motioner läggs till 
handlingarna.

___________________
Yttrande
Annette Riesbeck (C) yttrade sig i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen om undantag från parkeringsbestämmelser på Filarvägen 

och Golfvägen avskrivs på grund av inaktualitet då motionen ställdes 
2012-08.

2. Redovisning nr 1 2018 av ej färdigbehandlade motioner läggs till 
handlingarna.

___________________
Sändlista: Kansliet
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Enkel fråga till kommunalrådet om biblioteksfilialerna

Ärendebeskrivning 

Mari Bergfeldt (S) inlämnade 2018-05-09 en enkel fråga ställd till 
kommunalråd Annette Riesbeck (C).

”På kommunens hemsida under Rättvik kultur återfinns biblioteksfilialernas 
ordinarie öppettider. Det ska vara öppet tre dagar i veckan på lite olika 
tider. Men så är inte verkligheten. Ofta har ingen ersättare satts in vid 
ordinarie personals frånvaro utan biblioteken har då varit stängda. Söker 
man på respektive biblioteksfilial så framgår det att öppettiderna nu är 
kraftigt begränsade. Denna situation har nu rått sedan årsskiftet och är så 
fortfarande ett tertial senare.

Det är en ordning som inte är acceptabel. Viktigt att Ore och Boda bibliotek 
är tillgängliga för medborgarna både ur kulturell, demokratisk och 
bildningssynpunkt. Förutom litteratur och andra media finns där också 
möjlighet att exempelvis ta del av samhällsinformation, kommunala planer, 
låna dator och kopiera. Biblioteken används också av skolorna.

Medborgarkontor är inrymt i Ore bibliotek.

I strategiska mål 2018 så anges att ”vi har utvecklat biblioteksfilialerna i 
Boda och Furudal till mötesplatser”. Det rimliga vore väl då att man kan 
erbjuda bemanning på ordinarie öppettider. Istället så har möjligheterna till 
utveckling begränsats och risken är att några tappar intresset att besöka 
filialerna.

Mina frågor är:

Vilka åtgärder har vidtagits för att kunna hålla öppet på ordinarie 
tider på Boda och Ore bibliotek?

När kan vi förvänta oss att kulturenheten klarar av att bemanna ordinarie 
öppettider och att vi kan få början på måluppfyllelsen att utveckla 
biblioteksfilialerna till mötesplatser?”

Annette Riesbeck (C) besvarade den enkla frågan både muntligt och 
skriftligt.

”Det stämmer bra att kulturenheten inte har haft möjlighet att hålla ordinarie 
öppettider på filialerna. Detta har berott på att vi haft sjukskriven personal 
och även vikarier. De åtgärder som nu vidtagits är att kulturenheten precis 
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anställt en fast bibliotekarie, en tjänst på 100 %, för att bland annat kunna 
utveckla våra filialer.”

Kommunfullmäktiges beslut
1. En enkel fråga tas emot.
2. En enkel fråga och dess svar läggs till handlingarna.

___________________
Sändlista: Frågeställaren

KSO
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KF § 54 Dnr 2018/448 009

Interpellation till kommunalrådet angående bredband – 
mål och strategi

Ärendebeskrivning 
Mari Bergfeldt (S) inlämnade 2018-05-07 en interpellation ställd till 
kommunalrådet Annette Riesbeck (C) gällande bredband.

”Rättvik har en tydlig målsättning för sin bredbandsstrategi, något som 
redovisas på kommunens hemsida: ” Målsättningen är att alla, både 
medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern informationsteknik (it) 
finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2020 bör minst 90 % av 
kommunens invånare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till 
bredband med hög överföringshastighet.” Eftersom målsättningen 
överensstämmer med ambitionerna i ”Bredbandsstrategi för Sverige” 
innebär det tillgång på bredband med minst 100 Mbit/s.

I regeringens nya bredbandsstrategi är målet att år 2020 bör 95 % av alla 
hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, 
kommunal verksamhet och medborgare. Inte minst för landsbygden om 
människor ska kunna bo kvar eller bosätta sig i byarna. Det är också en 
förutsättning för befintliga företag och förhoppningsvis nyetableringar.

Inom drygt ett och ett halvt år ska alltså 90 % av kommunens 
invånare ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s vilket 
motsvarar hög överföringshastighet. Post- och telestyrelsen redovisar 
på sin statistiksida bland annat följande när det gäller Dalarna:

Tillgången till fast bredband, med hastigheten 100 
Mbit/s

Kommun Hushåll Arbetsställen

Rättvik 42.25 % 30.51 %
Leksand 61.04 % 56.54 %
Länet 63.33 % 48,79 %
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Tillgång till, eller i absolut närhet till bredband med hastigheten 100 
Mbit/s

Kommun Hushåll Arbetsställen

Rättvik 56.01 % 41.07 %
Leksand 73,36 % 67.47 %
Länet 74.97 % 60.94 %

Det finns 5 654 hushåll och 2 291 arbetsställen i Rättviks kommun. 
Oavsett vilken statistik man väljer så är det längt kvar till målet år 2020. 
Alltför många hushåll och arbetsställen saknar tillgång till bredband med 
hög överföringshastighet. Dessa låga siffror för Rättvik är tämligen 
oroväckande när det endast är ett och ett halvt år kvar för att uppnå 
bredbands- målet. Därför måste ett antal frågor ställas.

Invånarna i kommunens norra byar runt Oresjön har under snart tre års tid 
upplevt en situation där flera företag kraftigt marknadsfört sig själva för 
fiberutbyggnad. Vissa företag har även gått så långt som att sluta villkorade 
avtal med invånare i byarna. Med flera företag har det blivit en uppdelning 
geografiskt vilket troligen inte gynnar förutsättningarna för fiberutbyggnad. 
Ingen tycks dock villig att ta det första spadtaget. Det verkar som man bara 
avvaktar vad konkurrenterna gör. Dala Energi AB som tagit på sig att söka 
så kallade LBP- pengar var först ut med marknadsföringen men de ansökte 
inte om medel för Dalbyn och Arvet. På möte i Furudal för drygt ett år 
sedan meddelade de att intresset var för lågt i Furudal. Senare under våren 
ändrade de sig, kanske beroende på att en annan aktör agerade, och erbjuder 
nu fiber där. På östra sidan agerade man ett halvår efter att en annan aktör 
redan bearbetat området vilket hitintills inte gett något resultat.

25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(5)

Sammanträdesdatum
2018-05-24

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 54 forts.
Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor:

Är kommunens mål fortfarande att 90 % av kommunens invånare och 
näringsliv ska ha tillgång till bredband med hög överföringshastighet 
vid 2020?

Är bedömningen att målet kommer att uppnås?

Har kommunen fortfarande fullt förtroende för att Dala Energi AB klarar 
av att utföra sitt uppdrag för fiberutbyggnad så att målet uppnås? Om 
inte, vilken strategi har kommunen i egenskap av delägare i företaget?

Är kommunen under nuvarande styre villiga att satsa ekonomiska medel 
för att påskynda utbyggnaden av fiber, speciellt i kommunens norra delar 
och Boda finnmark? Eller finns det någon annan alternativ strategi?”

Annette Riesbeck (C) besvarade interpellationen både muntligt och 
skriftligt:

1. Är kommunens mål fortfarande att 90% av kommunens 
invånare och näringsliv ska ha tillgång till bredband med hög 
överföringshastighet vid 2020?
Ja, målet är 90 % men jag är väl medveten om att det kommer att bli 
svårt utifrån de förutsättningar vi har. Idag har 56,01 % av hushållen i 
Rättvik tillgång till bredband men endast 42,25 % utnyttjar 
möjligheten.

2. Är bedömningen att målet kommer att uppnås?
Nej. 
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3. Har kommunen fortfarande fullt förtroende för att Dala Energi 
AB klarar av att utföra sitt uppdrag för fiberutbyggnad så att 
målet uppnås? Om inte, vilken strategi har kommunen i 
egenskap av delägare i företaget?

I förhållande till IP Only/Telia är Dala Energi ett ganska litet företag 
med begränsade ekonomiska resurser. Tillsammans söker vi möjliga 
bidrag såsom ERUF- och LBP-bidrag för att möjliggöra en 
utbyggnad i Rättvik. Ett problem som vi upplever är att 
Rättviksbyarna är relativt små vilket gör att intressegraden måste 
vara hög (80-90%). Trots att Rättviks kommuns IT-avdelning 
tillsammans med Dala Energi och även andra kommersiella aktörer 
besökt i princip alla byar ett flertal tillfällen är intressegraden relativt 
låg
Rättviks kommun äger 20,89 % av aktierna i Dala Energi. Den 
möjlighet vi har är att på ägarråd och stämmor framföra våra 
önskemål och åsikter vilket vi också gör.  

4. Är kommunen under nuvarande styre villiga att satsa 
ekonomiska medel för att påskynda utbyggnaden av fiber, 
speciellt i kommunens norra delar och Boda finnmark? Eller 
finns det någon annan alternativ strategi?

Dala Energi har sökt bidrag för byarna på den västra sidan om 
Oresjön, men har ännu inte fått det beviljat. Då Dala Energi var 
tydliga med att de inte skulle kunna bygga utan detta bidrag 
kontaktade kommun Telia/Zitius som möjlig fiberbyggare och 
leverantör av tjänster och påbörjade införsäljningen. I dagsläget har 
man uppnått ca 110 avtal vilket är för lite för en gynnsam kalkyl.
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De påbörjar inte en byggnation utan bidrag om priset per fastighet 
överskrider 50 tkr (faktisk kostnad), vilket det alltså gör i området. 
Dala Energi har även sökt bidrag för den östra sidan men har ännu 
inte fått det beviljat. Även IP-Only har bearbetat området dock med 
låg anslutningsgrad (ca 40%).  Lågt intresse är det också i Bingsjö 
(ca 30%).

Då Rättviks kommun inte kan gå in med pengar i kommersiella bolag är 
alternativet att kommunen själv får bygga. För att försöka möta framtida 
behov tittar vi också på andra alternativ såsom mobila lösningar och annan 
modern teknik.

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

____________________
Sändlista: Interpellationsställaren

KSO
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KF § 55 Dnr 2018/445 009

Interpellation till kommunalrådet angående Siljans 
camping och området mellan långbryggan och gränsen 
mot campingområdet

Ärendebeskrivning 
Jan Dahlquist (S) och Lars-Erik Kalles (S) inlämnade 2018-05-08 en 
interpellation ställd till kommunalråd Annette Riesbeck (C) gällande Siljans 
Camping och området mellan långbryggan och gränsen mot 
campingområdet.
”Interpellation till kommunalrådet angående Siljans camping och 
området mellan Långbryggan och gränsen mot campingområdet (se 
bilagd karta)
Under flera år har från och till rubricerat område och dess användning 
diskuterats såväl på politisk nivå som av allmänheten. Vad som 
framförallt har varit aktuellt är området mellan Långbryggan fram till 
gränsen för nuvarande campingområde. Detta område används under 
Classic Car Week (CCW) och vår-och höstmarknaderna för 
campingändamål. Vissa år har denna användning framförallt under CCW 
fått kritik från allmänheten då möjligheterna till nyttjande av denna yta 
för bad och rekreation kraftigt beskurits.
Nu är frågan återigen högaktuell då kommunledningen tagit initiativ till 
en ändring i gällande planbestämmelser med innebörden att ytan mellan 
Långbryggan och campingplatsen permanent skulle kunna upplåtas för  
bl.a. campingändamål ställplatser för bilar/husbilar samt 
latrintömningsplats.
Planändringen om den genomförs  sku lle  innebära att invånarna i 
Rättvik och besökare skulle berövas denna viktiga och vackra plats för 
ovan angivna ändamål. Från Socialdemokratiskt håll säger vi nej till 
detta förslag. Beslutet i samhällsbyggnadsutskottet blev också ett nej 
till förslaget främst beroende på att två centerpartistiska ledamöter var 
jäviga och inte kunde delta i beslutet. Det Socialdemokratiska 
avstyrkandet av förslaget gick således igenom .
Vi har också tagit del av de avtal som reglerar förhållandet mellan 
kommunen och aktuellt företag. Avtalet löper på 20-år from den första 
januari 2008. Arrendeavgiften är på 80.000 kronor per år med 
indexuppräkning. Samtidigt betalar kommunen som vi förstått det 
30.000 kronor per år för att badande m.fl. ska få nyttja toaletterna vid 
campingområdet .
Vad gäller de särskilda ytor som företaget disponerar vid CCW och 
marknaderna betalar företaget 6.000 kronor per tillfälle samt ytterligare 
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4.000 kronor vid CCW då området för camping även omfattar 
vägen/parkeringen fram till Långbryggan.
Vad gäller den 20-åriga upplåtelsen ställer vi oss frågan om det är rimligt 
med en så lån g tid inte minst mot bakgrund av den ersättning på netto 
50.000 kronor som utgår exklusive index. Om vi förstått rätt enligt de 
uppgifter som lämnat s av företaget var omsättningen för något år sedan 
runt 10 mkr för Siljans camping. Vi är också frågande till den låga 
ersättning som betalas för CCW- och marknadsdagarna.
Våra frågor till kommunalrådet är:

1. Hur ser kommunalrådet på den långa upplåtelsetiden utan någon 
egentlig möjlighet till omförhandling exempelvis av 
arrendeavgiften.

2. Är de arrendeavgifter som tas ut rimliga?
3. Anser kommunalrådet att ett av de vackraste och mest utnyttjade 

områdena runt Långbryggan ska förvandlas till campingplats och 
uppställningsplats för stora husbilar och på så sätt stänga ute 
besökare och Rättvikare från detta område?

4. Anser kommunalrådet att aktuell plats överhuvudtaget ska 
utnyttjas för andra ändamål än bad och rekreation under 
badsäsongen?”

Annette Riesbeck (C) besvarade interpellationen både muntligt och 
skriftligt.

1. Hur ser kommunalrådet på den långa upplåtelsetiden utan 
någon egentlig möjlighet till omförhandling exempelvis av 
arrendeavgiften?

Bakgrund: Ett avtal skrevs redan 1997 med Autoguide och det 
beslutades av ett enigt KF. Arrendeavgiften var då 50 000 kr/år med 
avtalstiden 20 år. När Grönklittsgruppen förvärvade Autoguide 2008 
skrevs ett nytt 20-årigt avtal samtidigt som man höjde arrende-
avgiften med 30 000 kr./år. (Avtalet om ett nytt arrende togs av ett 
enigt KF 2008-02-12.)
 
Jag kan tycka att 20 år är en lång tid men jag har också förståelse för 
det. Den här typen av upplåtelse, där större belopp ska investeras av 
nyttjanderättshavaren, kräver en längre upplåtelsetid än normalt.
Finns det inte en ömsesidig plan där båda parter ser möjligheter och 
en utvecklingspotential, då blir det ju troligtvis ingen 
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överenskommelse. Jag vill i sammanhanget passa på att tillägga att 
överenskommelsen med Grönklittsgruppen, när det gäller våra 
campingar här i Rättvik, har resulterat i att vi idag kan erbjuda 
campingplatser av väldigt hög nationell kvalitet, vilket naturligtvis 
gynnar hela vår kommun.

2. Är de arrendeavgifter som tas ut rimliga?

Jag har varit i kontakt med Samhällsutvecklingsförvaltningen och det 
finns önskemål om att succesivt justera upp våra arrendeavgifter och 
jag är av samma uppfattning.

3. Anser kommunalrådet att ett av de vackraste och mest 
utnyttjade områdena runt Långbryggan ska förvandlas till 
campingplats och uppställningsplats för stora husbilar och på så 
sätt stänga ute besökare och Rättvikare från detta område?

Jag förmodar att det är grönområdet intill Långbryggan ni menar och 
då är vi helt överens. Grönklittsgruppen har ett tillfälligt avtal under 
CCW och i samband med marknaderna, vilket jag tycker är ok 
förutsatt att man accepterar avgränsningen och inte utökar området 
ytterligare. På övrig tid skall ytan naturligtvis vara tillgänglig för oss 
som bor här och våra tillfälliga besökare. 

4. Anser kommunalrådet att aktuell plats överhuvudtaget ska 
utnyttjas för andra ändamål än bad och rekreation under 
badsäsong?

Jag tycker absolut att grusplanen som ligger intill det aktuella grönområdet 
kan användas för husbilar. I övrigt har jag ingen annan uppfattning än den 
jag redovisade i fråga 3.

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

___________________
Sändlista: Interpellationsställarna

KSO
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Interpellation till samhällsbyggnadsutskottets 
ordförande gällande Sjöbodarna

Ärendebeskrivning 
Karin Elfving (MP) inlämnade 2018-05-09 en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsutskottets ordförande Hans Furn (C) gällande Sjöbodarna.

”Lite bakgrund:
I november 2014 inlämnades ett medborgarförslag om att kommunen skulle 
upplåta mark, i direkt anslutning till strandlinjen, för möjlighet att bygga 
sjöbod, båthus, dagstuga samt uppförande av allmänhetens brygga sträckan 
mellan båthamnen och reningsverket. 
Ur förslaget:

 Att kommunen bjuder ut tomter, inte större än att en sjöbod eller 
liknande får plats, till självkostnadspris. Storleksexempel på 
byggnader 15-25 kvm

 Att varje ägare erhåller en bryggplats mitt emot sin sjöbod.
 Att tomterna företrädesvis ska erbjudas mantalsskrivna i Rättviks 

kommun
 Att allmänheten ska kunna flanera fritt utmed bryggan.

I medborgarförslaget fanns ingen skrivning om uthyrning av sjöbodarna.

170317 diariefördes en presentation av projekt Sjöstad. Presentationen 
gjordes av Tillväxt & tillsyn samt Rättviks kommun. Det framgår inte riktigt 
vad resp. organisation har för roll i denna presentation.
I presentationen lyfte man fram flera olika sätt att lösa nyttjande av marken. 
Vid försäljning  beskrivs följande nackdelar:

 Kommunen förlorar allt inflytande över området
 Svårt att förhindra permanent boende

170322  
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 Uppdra till mark- och planchef Anders Sydén att upprätta en 
Avsiktsförklaring mellan kommunen och intresseföreningen, som innebär att 
man ska arbeta efter alternativ B, bostadsarrende med tomträtt.
Denna avsiktsförklaring finns ej bland kommunens dokument.

Eftersom man, i medborgarförslaget, aviserat att tomterna företrädesvis ska 
erbjudas mantalsskrivna i Rättviks kommun har förvaltningen tillfrågats om 
var och när kommunens medborgare informerats om möjligheten att ”tinga” 
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en campingstuga.  Förvaltningen hänvisade till artiklar i Dalarnas tidning, 
Dalademokraten samt möjligheten att lyssna på radiosändning av 
fullmäktiges möten och protokoll på hemsidan.
2017 registrerades Båthamnsvägen Lerdal 4:88 ekonomisk förening, tidigare 
intresseföreningen.

170607
Förvaltningen uppger i ett mail att, 
då ett krav för att vara medlem i föreningen är att man tillgängliggör 
stugan för uthyrning, beräknas projektet kunna generera närmare 42 miljoner
 kronor i årlig omsättning till bygden under förutsättning 
att stugorna blir uthyrda enligt ”uträkningen”.

180411 
Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att, när detaljplanen har 
vunnit laga kraft, fastighetsbilda enligt detaljplanen och sälja 34 stycken 
tomter á ca 90 m2/st på för kommunen bästa möjliga villkor.
Strandskyddet kommer därmed att upphävas.

Våra frågor
 Kommer kommunen att göra en miljökonsekvensbeskrivning inför 

exploatering av området och hur kommer denna att finansieras?
 I medborgarförslaget föreslogs tomter, inte större än att en sjöbod 

eller liknande får plats. Nu är förslaget på tomtstorlek 90m2. Det är 
betydligt större än sjöbodstomter på andra attraktiva sjötomter.  
Mindre tomter ger ju också större plats för allmänhetens tillträde. 
Vad föranleder denna förändring?

 Om tomterna säljs, hur kan man då villkora att stugorna 
tillgängliggörs för uthyrning?

 När och om detaljplanen vinner laga kraft – på vilket sätt tänker 
förvaltningen agera för att få, för kommunen, bästa möjliga villkor? 
Kommer tomterna att säljas så att vem som helst får möjlighet att 
köpa? Kommer skrivningen i medborgarförslaget , om att tomterna 
företrädesvis ska erbjudas mantalsskrivna i Rättviks kommun, att 
beaktas?

Mp anser att upphävande av strandskydd ska genomföras mycket restriktivt, 
i synnerhet i områden av stort allmänintresse.
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Hans Furn (C) besvarade interpellationen både muntligt och skriftligt.

 ” Kommer kommunen att göra en miljökonsekvensbeskrivning inför 
exploatering av området och hur kommer denna att finansieras?

Nej. Planens genomförande bedöms inte innebära en sådan 
betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med 
naturresurser att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34 § 
plan- och bygglagen, PBL behöver upprättas.

 I medborgarförslaget föreslogs tomter, inte större än att en sjöbod 
eller liknande får plats. Nu är förslaget på tomtstorlek 90m2. Det är 
betydligt större än sjöbodstomter på andra attraktiva sjötomter.  
Mindre tomter ger ju också större plats för allmänhetens tillträde. 
Vad föranleder denna förändring?

Privata sjöbodar efter strandlinjen skulle även kunna uppfattas som 
just privata. Förslaget utvecklades till campingstugor med 
uthyrningsverksamhet samt en allmän strandpromenad framför 
”sjöbodarna” något som betydligt bättre skulle kunna gynna Rättviks 
besökare och turistnäring.

Campingstugorna skall upplåtas för uthyrning enligt överlåtelseavtal 
mellan kommun och blivande tomtägare, detta blir även beskrivet i 
detaljplan, det kommer EJ att bli möjligt att mantalsskriva sig i 
campingstugorna.

Campingstugorna skall för att just bli campingstugor hålla viss 
standard, vilket kräver en viss storlek på byggnad samt område runt 
stugor för s.k. takdropp, och utrymme framför för att kunna öppna 
dörrar och kunna hålla undan snö framför dessa.
Kommunen ser möjlighet i campingstugorna att öka turistnäringen 
även på vintern, vilket är själva idén med stugornas direkta närhet 
till isen på sjön Siljan, samt att öppna upp området för rekreation 
med hjälp av privat kapital.

 Om tomterna säljs, hur kan man då villkora att stugorna 
tillgängliggörs för uthyrning?
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Föreningen kommer arrendera marken från kommunen där all infrastruktur 
finns. VA, el osv. För att kunna vara ansluten till föreningen är det ett krav 
att man hyr ut sin stuga. Det är även reglerat i detaljplan att endast tillfälligt 
boende är acceptabelt. 

 När och om detaljplanen vinner laga kraft – på vilket sätt tänker 
förvaltningen agera för att få, för kommunen, bästa möjliga villkor? 
Kommer tomterna att säljas så att vem som helst får möjlighet att 
köpa? Kommer skrivningen i medborgarförslaget, om att tomterna 
företrädesvis ska erbjudas mantalsskrivna i Rättviks kommun, att 
beaktas

Kommunen kommer att skriva avtal med föreningen, som grundats av Lars 
Hansson som skrev det ursprungliga medborgarförslaget. Det är föreningen 
som använder en turordningslista som kommer avgöra vilka som tilldelas 
tomter.  Gällande turordningen av tomterna så bör dessa i första hand 
tillfalla de rättviksmedborgare som har lagt ned hundratals med 
arbetstimmar och hundratusentals med kronor för att möjliggöra projektet.

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

___________________
Sändlista: Interpellationsställaren

Ordförande SBU
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KF § 57 Dnr 2018/320 11

Val av revisor till naturvårdsfonden efter Torsten 
Hedlund (S)

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse ny revisor till Naturvårdsfonden efter 
Torsten Hedlund (S)
Yrkanden
Hans Furn (C) yrkade att återremittera ärendet för vidare utredning om 
vilken typ av revisor som ska väljas.   
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Hans Furns (C) yrkande och fann att 
kommunfullmäktige bifallit detsamma. 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-19
- Ärendet återremitteras för vidare utredning om vilken typ av revisor som 
ska väljas.
__________________

Kommunfullmäktiges beslut
- Utse Margareta Sandberg KPMG som huvudansvarig revisor för 

Rättvik kommuns naturvårdsfond.
_________________
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KF § 58 Dnr 2017/936 866

Inlämnat medborgarförslag om nygammal juldekoration 
över storgatan

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren har 2017-11-29 inkommit med rubricerat 
medborgarförslag.
”Förslag
Nygammal juldekoration över storgatan.
Motivering
På 60- och 70-talet var det klocklikande dekoration med text God Helg. Dom 
var gjorda av Anders Prosell i Stumsnäs. Det finns en kvar i Prosells snickeri 
som nu ägs av Bertil Nordin i Stumsnäs. Tror att det skulle bli uppskattat, 
och en dekoration som Rättvik nog blir ensamma om. Kan ju göras av plast. 
Nisse Ekström var nog med när dom användes.”

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut.
__________________

Sändlista: Måndagsberedning
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Inlämnad motion till kommunfullmäktige gällande 
utveckling av det politiska arbetet.

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet har genom Carola von Walter 2018-05-14 inlämnat rubricerad 
motion.
Förslag
DEMOKRATI - i det stora och det lilla
Staten Sverige med sina fyra grundlagar och sin riksdagsordning 
ser ju till att det stora politiska systemet fungerar, hur valen vart 
fjärde år går till, hur majoritetsbeslut fungerar osv.

Men i det lilla... Det vill säga här i Rättvik? Hur jobbar vi med den 
lokala politiken och hur utvecklar vi den lokala demokratin? Hur 
ser vi till att konstant förbättra delaktighet och jämlikt 
inflytande bland oss politiker?

Här är tre exempel på frågor vi ställt oss:

1. Har alla politiskt valda ledamöter hos oss, oavsett parti, 
samma förutsättningar att göra ett bra jobb, dvs samma 
tillgång till information och samma tillgång till tid att inhämta 
mer information och förbereda sig inför diskussioner och 
beslut? Och om inte, varför?

2. Tar vi tillvara på kunskaper och erfarenheter hos alla våra 
politiskt valda, för att få kvalitet på beslut som ska fattas? Och 
om inte, varför gör vi inte det? Och med "ta till vara" menar vi 
lyssna, ta till sig, diskutera, verkligen fundera över om de nya 
synpunkterna vore bra för Rättvik, oavsett vilket parti som 
framfört dem.

3. Tar vi tillvara kunskaper och erfarenheter från alla engagerade 
rättviksbor? Och det vi gör, går det att göra bättre? 
(Medborgarförslag= lång handläggning, en persons åsikt, ofta 
avslag och rätt kryptiska svar. Frågestunden före KF = ofta en 
persons åsikt, snabbt levererat svar och ingen diskussion. KF-
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mötet förlagt till Furudal en gång per mandatperiod = tveksamt 
om det öht bidrar till delaktighet).

Det här är bara tre exempel på vårt sätt att arbeta. Vi saknar den 
dynamiska och kreativa diskussion som hade kunnat göra det 
politiska arbetet så mycket mer framgångsrikt och arbetet som 
politiker så mycket lättare och roligare. Och det är inte lagar och 
förordningar som tvingar oss till detta arbetssätt. Så fritt fram för 
förbättringar!

VÅR MOTION/ VÅRT FÖRSLAG LYDER:
Låt mandatperioden 2018-2022 bli den period då vi jobbar med det 
politiska arbetssättet i Rättviks Kommun.
Sätt ihop en grupp med kreativa, driftiga, intresserade representanter från 
alla partier och ge dem i uppdrag att komma med förslag som utvecklar 
det politiska arbetet i Rättvik med fokus på demokrati, delaktighet, 
arbetsglädje och hållbara beslut.
Gruppen har fyra år på sig. Det fjärde året ska arbetet ha gett mätbara 
resultat.
Börja i liten skala med en enkel första åtgärd, som samtidigt 
inbjuder till kontakt och småprat över parti- och blockgränser: 
Låt alla politiker presentera sig med namn, parti och 
erfarenheter vid det första KF-mötet med de nyvalda 
ledamöterna.

Inspiration till projektgruppen:
2014 års demokratiutredning, SOU 2016:5 (Delaktighet och jämlikt 
inflytande. Låt fler forma framtiden)
Mängder av utredningar I rapporter från SKL, laddas ner från 
www.skl.se, rubriken demokrat i, ledning, styrning.

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för 

beredning.
___________________
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