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Kommunstyrelsens ordförande
har ordet

N

u är det dags att summera ännu ett år, ett år då väldigt mycket har hänt och många beslut har fattats.
Vi följer kommunens befolkningsutveckling noga och målet är att antalet invånare ska fortsätta att
öka. Under 2016 blev vi 97 Rättvikare fler och vi var vid årsskiftet 10 856 personer. Fler barnfamiljer
valde 2016 att flytta till Rättvik vilket är av stor betydelse för oss och för första gången sedan 1999 ser vi nu att
medelåldern i kommunen har sjunkit. Skolan är en bidragande orsak till vår inflyttning. Vi utnämndes 2016 till
”Dalarnas bästa grundskola”. Förskolan, grundskolan och gymnasiet visar på god kvalitet och på mycket fina
resultat. Nämnas kan att alla elever från Rättvik kom höstterminen 2016 in på gymnasiet på sitt förstahandsval!
Ökad inflyttning leder även till att vi idag ser ett stort tryck på bostadsmarknaden. Mark- och planenheten och
Miljö- och byggenheten arbetar intensivt för att möjliggöra för byggnation. Intresset för nybyggnationer, både
permanent- och fritidsboende, har ökat med 60% jämfört med 2015. Det är också av största vikt att vi kan erbjuda
ett väl utbyggt bredbandsnät i kommunen. Dala Energi AB har idag det primära uppdraget att bygga ortsammanbindande bredband. I takt med att den digitala utvecklingen i samhället ökar ser vi att fler och fler hushåll
ansluter sig till fibernätet.
I många år har vi arbetat målinriktat med att förbättra förutsättningarna för vårt näringsliv. Antalet företag ökar
och företagarna är över lag nöjda med våra arbetsinsatser. Vi bibehåller vår starka ställning och har idag ”Dalarnas
bästa företagsklimat”. I samband med att näringslivsenheten flyttade till nya lokaler på Stiernhööksgymnasiet
har även samarbetet och kontakten med våra UF-företagare intensifierades.
Det här var också året då vi i Rättviks kommun ”bestämde oss för att förändra världen”. Ett omfattande hållbarhetsarbete påbörjades under året med de globala målen i fokus. Vi vet att vi på olika sätt påverkas av vår omvärld
vilket vi inte minst märkte då vi hamnade mitt i det som kom att kallas den europeiska flyktingkrisen. Ett mycket
stort antal människor, främst från Syrien men även från Afganistan och Eritrea, kom till Sverige och till vår
kommun. Tillsammans med frivilligorganisationerna med flera löste vi initialt det mest akuta, bland annat att
människor fick någonstans att bo, kläder att sätta på sig och att barnen fick möjlighet att gå i skolan. Nu ett år
senare har läget stabiliserat sig och vi har en väl fungerande mottagning i Rättvik.
Den kanske finaste utmärkelsen fick vi i maj då vi blev nominerade och kom 3:a i ”Årets Superkommun”
kategori Landsbygd. Tidningen Dagens Samhälle som ansvarade och genomförde nomineringen tittade på en
rad parametrar, bland annat inflyttning, kommunens ekonomi, antalet startade företag med mera, det vill säga
parametrar som gör att vi alla kan känna oss delaktiga och stolta.
Oförtröttligt fortsätter jag att sprida goda nyheter om vår kommun, övertygad om att det ger oss alla en bild av ett
Rättvik i utveckling – ett Rättvik som är på frammarsch. Ett gott rykte, gemensamma värderingar, långtgående
samarbeten och förmågan att ta tillvara tidigare erfarenheter leder till en positiv befolkningsutveckling,
kompetenta medarbetare, ett diversifierat näringsliv och god kommunal ekonomi.
Låt oss fortsätta i den andan…

Annette Riesbeck
Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse
Kommunfullmäktige har formulerat kommunövergripande mål för perioden 2016–2018 för att nå vision
2020. Vision 2020 innebär att Rättviks kommun är en
tillväxtkommun som kännetecknas av att vara ekologiskt, socialt och ekonomisk hållbar. Besöksnäringen
har en fortsatt stark utveckling och näringslivet präglas
av entreprenörsanda, småskalighet, mångfald och jämställdhet. Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna
med hög livskvalitet, trygghet, goda pendlingsmöjligheter och service för våra innevånare och besökare,

vilket bidrar till vår ökade inflyttning. Bidrar till
trivseln gör också vårt rika kultur- och föreningsliv
och vår unika natur. Bevarade traditioner, nytänkande
och mod i samklang skapar en fantastisk livsmiljö. De
kommunövergripande målen för 2016–2018 har delats
upp i avsnitt där kommunfullmäktige prioriterat vissa
mål. I denna förvaltningsberättelse beskrivs det arbete
som genomförts under bokslutsperioden för att uppnå
dessa prioriterade mål. Även vissa händelser i omvärlden
som påverkar detta arbete, beskrivs.

Ekonomi och effektivitet
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Mått

Mål

Resultat

Resultatet i förhållande till skatteintäkterna
och generella bidrag.

Mål för 2016, 0,9%
Långsiktigt mål 2,0%

Årets resultat, 15,8 mkr, motsvarar 2,48%
av skatteintäkter och generella bidrag.

Ja

Ekonomisk uppföljning sker där avvikelser
analyseras och åtgärder vidtas.

Uppföljning sker i en
omfattning som kan
betecknas som god.

Genomgripande uppföljningar har gjorts på
vissa förvaltningar som aviserat underskott
i verksamheten.

Ja

Årets resultat i kommunen

God ekonomisk hushållning

Kommunen redovisar ett överskott 2016 med 15,8 mkr,
vilket är 10,3 mkr bättre än det budgeterade resultatet.
Resultatet i jämförelse med budget har påverkats av
att gamla balansposter inom socialförvaltningen på
9,3 mkr har avslutats och förts över till resultaträkningen. Av dessa har 4,0 mkr förts över till socialförvaltningen och 5,3 mkr till finansförvaltningen.
Resultatet har även påverkats av 7,8 mkr i välfärdsmedel, vilka inte varit budgeterade. Tillsammans
utgör de två posterna som tillkommit ett tillskott på
17,1 mkr.

Kommuner skall enligt kommunallagen ha ”en god
ekonomisk hushållning”. För att uppnå detta ska kommunen fastställa finansiella mål och riktlinjer samt
verksamhetsmål och riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.

Det finns inga exakta tal vad som är ett rimligt överskott, men kommunens målsättning att resultatet ska
motsvara två procent av skatteintäkterna, torde vara i
linje med kommunallagens mening. I denna del kan
konstateras att budgeten för 2016 inte nådde upp till
”en god ekonomisk hushållning” men att 2016 års
resultat gör det.

Resultatutveckling 2008–2019
15
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Balanskravet och balanskravsutredning
Enligt kommunallagen måste en kommuns budget
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Detta krav kallas balanskravet.

5
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När räkenskapsåret sedan avslutats ska en avstämning
göras av om de faktiska intäkterna översteg kostnaderna. Avstämningen kallas för balanskravsutredning.
I balanskravsutredningen ska vissa rensningar och til�lägg göras i enlighet med lagar och förarbeten.

-5

Budget 2019

Budget 2018

Budget 2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

6

2009

-10

De finansiella målen och riktlinjerna i budgeten som
har en direkt koppling till ”en god ekonomisk hushållning” är ”Kommunens resultat motsvarar två procentenheter av skatteintäkterna”. Detta innebär ett mål på
cirka 12,8 mkr för år 2016.

Om en kommun enligt balanskravsutredningen har
kostnader för ett visst år som överstiger intäkterna,
säger kommunallagen att ”det negativa resultatet
skall regleras och det redovisade egna kapitalet enligt
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balansräkningen återställas under de närmast följande
tre åren”.
Från tidigare år finns inte några negativa resultat som
skall återställas.
Beräkning och redovisning av balanskravsresultatet
framgår nedan.

Balansutredning tkr

2016

Årets resultat enligt
resultaträkningen
15 818
Reducering av samtliga
realisationsvinster
-68
Justering realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet
0
Justering realisationsförluster
enligt undantagsmöjlighet
0
Orealiserade förluster i värdepapper
0
Justering återföring orealiserade
förluster i värdepapper
0
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

2015
6 545
-120
0
0
0
0

15 750

6 425

0

0

Användning av medel från
resultatutjämningsreserv

0

0

Årets balanskravsresultat

15 750

6 425

Utveckling av skatteintäkter, nettokostnader
och finansnetto
Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den
löpande driftverksamheten, avsättningar till framtida
pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar. Skatteintäkterna steg med 28,8 mkr, vilket motsvarar 4,7%,
mellan 2015 och 2016.
Hur nettokostnaderna för den löpande verksamheten
utvecklas i relation till skatteintäkterna är av avgörande
betydelse för kommunens ekonomiska ställning. Om
nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna
försämras kommunens ekonomi, lånebehovet ökar
och handlingsutrymmet begränsas. På sikt är en sådan
utveckling ohållbar. Mellan 2015 och 2016 steg nettokostnaderna med 19,6 mkr, vilket motsvarar 3,2%.
Nettokostnaderna uppgår för 2016 till 98,4% (99,8%
för år 2015). Detta innebär att den löpande driften
täcks av skatteintäkterna och finansnetto. Exklusive
det tillfälliga tillskottet av ”gamla pengar” på 9,3 mkr
uppgår nettokostnadernas andel av skatteintäkterna
även 2016 till 99,8%.
Kommunen förbrukar för stor del av sina skatteintäkter till sina nettokostnader för att svara upp emot en
”god ekonomisk hushållning” enligt kommunallagens
mening.
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Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Föreskrifter för förvaltningen av medel för pensionsförpliktelser har beslutats av kommunfullmäktige år
2000. I nuläget är inga pensionsmedel avsatta i någon
extern förvaltning eller i övrigt särskilda tillgångar
avsatta för pensionsförpliktelser eller pensionsmedel.
Avsättning för pensioner i balansräkningen uppgår till
37,8 mkr (34,0 mkr år 2015).
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas
till vidare inte i balansräkningen, utan återfinns under
”Panter och ansvarsförbindelser. Den 31 december
2016 uppgår pensionsskulden intjänad före 1998 till
246,7 mkr (265,3 mkr) och skulden har minskat med
18,6 mkr (16,5 mkr) i jämförelse med föregående år.
Pensionsskuldens hantering har utretts i samband med
översynen av den kommunala redovisningslagen. Utredarens förslag är att hela pensionsskulden ska redovisas i balansräkningen. Kommunerna väntar sig ett lagförslag som troligen träder i kraft från och med 2019.

Likviditet
Med likviditet menas betalningsförmåga på kort sikt.
För att säkerställa betalningsberedskapen vid tillfälliga
likviditetsbelastningar har kommunen en checkkredit
på 10 mkr och en kredit på kommunens koncernkonto
på 10 mkr.
Kommunen har för närvarande en god likviditet, vilket
uppkom under 2015 då Rättviks Fastigheter AB löste
ett lån av kommunen på 106 mkr. Kommunen hade
vid årets utgång en likviditet på 99,6 mkr (130,3 mkr).
Under hösten har kommunens utlägg för Migrationsverket tärt hårt på likviditeten. Vid årets slut uppgick
fordran på Migrationsverket till 33,7 mkr.
Det aktuella ränteläget har gjort att likviditeten inte
gett någon avkastning och att någon placering av
likviditetsöverskottet inte heller har gjorts, då bra
alternativ saknas på marknaden.

Lån
Under 2013 överfördes kommunens samtliga externa
lån på sammanlagt 216,0 mkr till Rättviks Fastigheter
AB. Följden av detta är att kommunen inte längre har
någon extern låneskuld.
Till och med 2015 fanns ett koncerninternt lån på 106
mkr genom kommunens utlåning till Rättviks Fastigheter AB. 2015 tog Rättviks Fastigheter AB egna lån
hos Kommuninvest och återbetalade lånet till kommunen. I och med detta ökade den externa låneskulden i
koncernen.
Kommunkoncernen redovisar nu en hög låneskuld per
invånare i jämförelse med andra kommuner. Den 31
december 2015 var den långfristiga skulden i koncernen 80 740 kr per invånare. Genomsnittet i riket var
47 717 kronor. Kommunen var då den 18:e högst
belånade kommunen i landet. Under 2016 togs nya lån
i koncernen med ytterligare ca 62,7 mkr netto. Det är
Rättviks Teknik AB som lånat till det nya reningsverket.
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Borgensåtaganden
Kommunens totala utnyttjade borgensåtaganden
uppgår till 944,1 mkr (881,8 mkr). Jämfört med år
2015 är detta en ökning med 62,3 mkr (86,1 mkr).
Ökningen beror på att kommunen borgar för nya lån i
Rättviks Teknik AB.
Den helt dominerande delen av borgensåtaganden utgörs av borgen för de kommunala bolagens åtaganden
och den utnyttjade borgen gentemot dessa är 936,7 mkr
(874,3 mkr). Övriga borgensåtaganden är för egna
hem, Dalatrafik och Landstinget Dalarna.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. Det är ett mått
som visar kommunens styrka på lång sikt. Resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring är det som
påverkar soliditeten.
Soliditeten bör beräknas inklusive kommunens samtliga skulder, det vill säga även den del av pensionsskulden som redovisas under panter och ansvarsförbindelser.
Av diagrammet framgår hur soliditeten har utvecklats
från 2009–2016.
%
Soliditet,
15,0

inklusive pensionsskuld

10,5
6,0

Styrelsen och nämndernas resultat
Budgetavvikelsen för varje förvaltning uppvisar en
relativt stor variation. Socialförvaltningen redovisar,
trots ett tillskott på 4,0 mkr, en negativ avvikelse mot
budget på 2,9 mkr. Barn- & utbildningsförvaltningen
redovisar en negativ avvikelse på 0,4 mkr. Kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse på 0,3 mkr
och serviceförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på 0,5 mkr. Samhällsutvecklingsförvaltningen
redovisar en positiv avvikelse på 1,1 mkr. Totalt redovisar verksamheterna en negativ avvikelse mot budget
på 2,7 mkr, vilket är oroande.
Finansförvaltningen redovisare en positiv avvikelse
på 13,1 mkr. Avvikelsen hos finansförvaltningen
beror i huvudsak på att poster på balansräkningen har
resultatförts med 5,3 mkr och på det generella statsbidraget, ”välfärdsmedel”, på 7,8 mkr som inte varit
budgeterade. Tillsammans uppgår de tillkommande
intäkterna till 13,1 mkr.
Sänkta arbetsgivaravgifter till yngre/äldre har gett ett
överskott på 2,8 mkr, varav 1,8 mkr inte var budgeterade. Pensionskostnaderna blev 2,7 mkr högre än
budgeterat och skatteintäkter blev 1,0 mkr lägre än
budgeterat.

1,5
-3,0
-7,5
-12,0
-16,5

Övriga budgetavvikelser finns beskrivna under respektive förvaltnings redogörelse.

-21,0
-25,5
-30,0

Kommunens soliditet är nu negativ med 12,5 mkr,
motsvarande -2,6 procent. Föregående år var kommunens soliditet negativ med -46,9 mkr, motsvarande
-11,8 procent. Den kraftiga förbättringen beror på
kommunens positiva resultat på 15,8,mkr och minskningen av pensionsskulden under panter och ansvarsförbindelser med 18,6 mkr, tillsammans en förbättring
med 34,4 mkr. Den genomsnittliga soliditeten i landet
var ca 10 procent den 31 december 2015.
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Befolkning
Mål
Befolkning

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Riktade insatser för att profilera Rättviks kommun
som en attraktiv boendeort.

Ja

Genomförts bl.a under Rättviks marknad och CCW.

Rättvik ska på ett professionellt sätt ta emot dem
Delvis
Har bl.a genomförts vid större arrangemang som
som vill flytta till vår kommun.		
Rättviks marknad och CCW, men kan utvecklas
		ytterligare.
Ett väl utbyggt mobil- och bredbandsnät för hushåll
Ja
och företag för att bland annat möjliggöra distansarbete. 		
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Mobiltäckningen förbättras ständigt och
bredbandsutbyggnaden har tagit fart.
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Befolkning 2016

Rättviks kommun – Folkmängd

Rättviks kommun hade 10 856 invånare i slutet av
2016. Folkmängden i kommunen ökade för andra året
i rad och vi blev 97 Rättvikare fler.
Kommunen har ett övergripande mål att antalet
invånare ska fortsätta öka, bland annat genom stor
inflyttning, och inflyttningen till kommunen är så gott
som alltid större än utflyttningen.

11500
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11100
11000
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10500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Invånarantalet i kommunen varierar under året. Genom
folkbokföringen kan kommunen varje vecka följa
befolkningsutvecklingen. De fyra första månaderna
av år 2016 var invånarantalet som lägst och i slutet
av året var invånarantalet som högst. Under flera
års tid har befolkningstrenden sett annorlunda ut, då
våren har varit den årstid som haft lägst invånarantal
och under sensommar som högst för att sedan sjunka
stadigt under resten av året.
Rättviks kommun har, i förhållande till riket i övrigt, en
mycket högre andel äldre och en betydligt lägre andel
yngre invånare. Generellt föds det ungefär hälften så
många invånare som det avlider, men under 2016 var
födelseunderskottet ännu större. Vi har alltså ett stort
negativt födelsenetto varje år och det är också största
orsaken till att invånarantalet många år minskar.

Antalet födda 2016 var 66, vilket är ett av det lägsta
antalet födda sedan mätningen startade 1974, och de
avlidna var 173, vilket också är en tämligen normal
siffra vid samma jämförelse. När man jämför födelseunderskottet över tid så var 2016 års underskott på
107 ett av de högsta värden som noterats.
Under 2016 flyttade 705 personer till kommunen
medan 502 flyttade härifrån. Det blev ett flyttöverskott
på 203 personer.
Nettoflyttningen förändras ytterst lite varje år. Flest
nettoutflyttare finns i åldrarna 20-24 år och det är
medelålders och äldre som är flest bland nettoinflyttarna.
Diagrammet visar hur nettoinflyttningen sett ut sedan
1994.

Sammanlagd nettoflyttning efter ålder 1994–2016
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Ett kommunövergripande mål är att befolkningen ska
öka på grund av att ungdomar i större utsträckning
väljer att bo kvar. Ett annat mål är att ålderssammansättningen ska förändras genom att antalet ungdomar
och unga familjer ökar. Ett sätt att mäta dessa mål är
att jämföra befolkningsutvecklingen i olika åldrar, då
kan vi få en uppfattning om utvecklingen.
När 2016 jämförs med året innan har andelen barn
upp till 14 år ökat en aning. Gruppen 15-24 år har
minskat medan gruppen 25-44 år har ökat. Den stora
förändringen finns i gruppen 0-14 år då den gruppen
nu är 13,5 procent, vilket är en ökning med 0,5 procent
sedan förra året.
Medelåldern i kommunen är ett annat sätt att mäta
ålderssammansättningen. För första gången sedan
1999 visas ett trendbrott, medelåldern har sjunkit från
48,5 år till 47,8 år, vilket är en minskning med 0,7 år
sedan förra året.
Inflyttarservice har gjorts vid större evenemang,
Rättviks marknad, CCW, mm men behöver utvecklas
ytterligare.
Ett väl utbyggt mobil- och bredbandsnät för hushåll
och företag för att bland annat möjliggöra distansarbete är ett mål från fullmäktige. Dalakommunerna
upphandlade under 2014 verktyg för att mäta upp mobiltäckningen i kommunerna från samtliga operatörer.
Avtalet var initialt 1 år med möjlighet att förlänga
årsvis. Merparterna av kommunerna har utfört mätning 1+1 år med avslut september 2016 då, det ansågs
klart och utifrån det har kommunerna en bra bild av
mobiltäckningen. Sammanfattningsvis kan sägas att
operatörerna Telenor och Tele2 börjar närma sig Telia,
framförallt när det gäller befolkningstäckning. Eventuellt kommer mobilmätningen att tas upp igen, framför allt om det i den pågående telefoniupphandlingen
blir annan operatör än idag. Mobiltäckningen är också
viktig med tanke på Telias/Skanovas kopparnedläggning. Under april 2017 blir ca 200 kunder i åtta byar
i Rättvik utan fast telefoni och bredband via ADSL.
Resultat av mobilmätningen finns på Länsstyrelsens
hemsida, www.lansstyrelsen.se/dalarna.

fibernätverket. Försäljning/avtalstecknande har skett i
Utby, Västgärde Utanåker, Boda, Övre & Nedre Gärdsjö och Ingels, vilka det beslutas bygga i under 2018.
Troligen kommer byggstart att ske i Utby, Utanåker
och Västgärde under 2017.
Fibernätverken i byarna i Finnmarken (Bingsjö,
Dådran, Dalstuga och Finnbacka) kommer att bearbetas/byggas av Falu Energi och Vatten AB, vilket är
mer naturligt i och med att företaget levererar elkraft
till Finnmarken. En arbetsgrupp har bildats i byarna
för att skapa ett intresse i byarna.
Det ser ut som att kommunen klarar utsatta mål om 90
procents bredbandsteckning om definitionen av målet
är ”möjlighet till fiber”, alltså att byn/området har fått
erbjudande om bredband. Detta är en mer rimlig definition än den definition som Post- och telestyrelsen,
PTS satt upp, vilken i princip innebär framdragande
av fiber till alla fastigheter. ANDT och Källkritik på
schemat – är ett nationellt projekt utarbetat i Borlänge
kommun, vilket samordnas av Länsstyrelsen Dalarna.
Rättviksskolan och gymnasiet var under hösten med
och testade konceptet.
Nätverket ” Föräldrar emellan i Rättvik” har under
året arrangerat fem kvällsföreläsningar.
”Vartannan vatten” kampanjen har haft aktiviteter
under hela året; annonsering i samband med storhelger och större evenemang samt i vanlig ordning under
CCW veckan.

Dala Energi AB har det primära uppdraget att bygga
ortsammanbindande bredband i kommunen, s.k.
ERUF fiber, för Rättviks del så är det sex sträckor
som Dala Energi AB skall bygga. Dessa sträckor är
projekterade, men ej byggstartade. Problem som gör
att detta drar ut på tiden är Trafikverkets agerande
med lång handläggningstid för grävtillstånd.
Dala Energi AB har tagit på sig att söka s.k.
LBP-pengar för byarna i Rättviks kommun, dock
har Rättvik än så länge bara fått ett område beviljat,
västra Rättvik (Stumsnäs, Öja, Västbjörka, Röjeråsen
och Tammeråsen), i vilket utbyggnaden kommer att
påbörjas under året. För övriga projekt/byar har kommunen ännu ej fått besked om hur det blir med bidrag.
I ”kommersiella” orter, så som Lerdal-Gärdebyn,
Vikarbyn och Born, har totalt 381 kunder anslutits till
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Barn, ungdomar och skola
Mål
Barn, ungdomar och skola

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Valfriheten i barnomsorgen har utökats.
Delvis
Valfriheten har varit på samma nivå som tidigare.
		
Elever som går ut grundskolan har behörighet
Ja
att söka till gymnasiet.		

Mycket goda resultat. Alla elever från Rättvik var
behöriga och kom in på gymnasiet på sitt förstahandsval.

Ja
Stiernhööksgymnasiet är en av länets mest
attraktiva gymnasieskolor, där majoriteten av		
eleverna från Rättvik väljer att studera.		
		

Andelen av länets elever som sökt sig till gymnasiet
har ökat från 2,2 procent till 2,7 procent.
Inför läsåret 2016/2017 har 55 procent av Rättvikseleverna valt Stiernhööksgymnasiet.

Vuxenutbildningen har utvecklats ytterligare.
Ja
		

Inom ramen för vuxenutbildningsnämnden		
har samarbetet utvecklats.

En bibehållen musikskola.

Musikskolan har något fler elever än föregående år.

Ja

Fullmäktiges målsättning är att det ska vara valfrihet i
barnomsorgen. Rättviks kommun erbjuder pedagogisk
omsorg, förskola 1–5 år och fritidshem. Ansökningshandlingar för att starta enskild pedagogisk omsorg/
förskola med annan huvudman än kommunen är
framtagna och finns på rattvik.se (Barnomsorgspeng).
Ingen ansökan har hittills inkommit.
Ordinarie öppettider inom förskolan är kl. 06.3018.30. Erbjudande om öppettider utöver de ordinarie,
det vill säga mellan kl. 06.00-18.30, finns på vissa
förskolor, Furudal, Boda, Ingels samt i Vikarbyn. På
Dal-Jerks förskola erbjuds omsorg på obekväm tid,
det vill säga från kl. 05.30 – 19.00 må-fre.
Skolan vision är trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt ledarskap i en
kreativ miljö för våra barn och ungdomar. Kvaliteten
upplevs som hög på förskolan, i grundskolan och på
gymnasieskolan. Meritvärdet för de elever som gick ut
årskurs 9 under våren 2016 var 226 poäng. Rikssnitt
för meritvärdet i årskurs 9 var 224 poäng.
När det gäller målet, att elever som går ut grundskolan
har behörighet att söka till gymnasiet, ser resultatet
väldigt bra ut. Det var 97,5 procent som var behöriga
att söka ett nationellt program på gymnasiet. Alla
elever från Rättvik kom in på sitt förstahandsval.

Årsredovisning 2016

Rikssnittet var 87 procent behöriga elever till gymnasiet.
Stiernhööksgymnasiet är en gymnasieskola med ett
ovanligt brett utbud av program; naturbruksprogram,
andra yrkesprogram och studieförberedande program
samt en gymnasiesärskola.
Stiernhööksgymnasiet har hög lärartäthet och har ett
väl utvecklat internationaliseringsarbete med länder
som Indien, Japan och Ungern. Skolan satsar stort på
UF-företag och entreprenörskap.
Stiernhööksgymnasiet är attraktivt på naturbrukssidan
eftersom skolan erbjuder skolstall/skollantbruk/skoldjurhus på skolområdet. Naturbruksundervisningen
sköts på skolan, till skillnad från många andra skolor
där dessa resurser saknas. Teori kan hela tiden blandas
med praktik! Skolan har fantastiska resurser i form av
internat och matsal med oslagbart läge samt mycket
bra kvalité på både mat, personal och studentboende.
Elever på gymnasiet har nått stora framgångar inom
exempelvis bygg- och el och olika idrottstävlingar
Ett mål från fullmäktige är att Stiernhööksgymnasiet blir en av länets mest attraktiva gymnasieskolor,
där minst hälften av eleverna från Rättvik väljer att
studera.
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Andelen av gymnasieelever i hela länet som:
• kommer från andra kommuner än Rättvik
• valt Stiernhööksgymnasiet
ser ut enligt följande:
Läsår
Elever från övriga länet

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2,7%

2,2%

2,9%

2,7%

Andelen Rättvikselever som börjar på Stiernhööksgymnasiet framgår nedan:
Läsår
Elever från kommunen

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

55%

58%

50%

57%

När det gäller fördelningen av den totala volymen elever vid Stiernhööksgymnasiet ser fördelningen ut enligt
följande:
Elever från Rättvik
Elever från övriga Dalarna
Elever från övriga län

42%			
46%
12%

Sång och musik har en stark tradition i Rättviks kommun. Rättviks kommun har bedrivit musikskola sedan
läsåret 1956/57. Musikskolans viktigaste uppgift är att
alla barn och ungdomar ska få uppleva musikglädje.
De kurser och grupper som finns är stråkinstrument
(fiol), träblåsinstrument (tvärflöjt, klarinett, saxofon
m.m), bleckblåsinstrument (trumpet, valthorn, trombon) och övriga instrument (slagverk, piano, gitarr,
bas, sång nyckelharpa). Antalet elever i musikskolan
2016/17 är 291 elever. Under det tidigare läsåren var

det 2015/16 =286 elever, 2014/15 = 298 elever samt
2013/14 =271 elever.
Den gemensamma vuxenutbildningsnämnden med
Leksands kommun har utvecklat sin verksamhet kontinuerligt och ett ökat samarbete sker med Leksands
kommun. Ett ökat samarbete sker även inom ramen
för Dalawux. SFI undervisning sker inom den gemensamma vuxenutbildningsnämndens ansvar.

Vård, omsorg och omtanke
Mål
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Ja
Fler kunder gör egna val inom valfrihetssystemet.
Ökad valfrihet i vård och omsorg.
		

Tillkomsten av anpassade lägenheter.
Delvis
		
		

Många lägenheter har anpassats med hjälp av
bostadsanpassningsbidrag. Dock har inga nygyggda
lägenheter tillkommit.

Ja
Ökat fokus på rehabilitering, friskvård, aktiviteter
och stimulans.		

Den individuella planeringen med fokus på hälsa,
aktivitet och delaktighet har ökat.

Ge ett ökat stöd till föräldrar och verka för ett
Ja
Ett utvecklat stöd till föräldrar har lämnats under året.
”Familjens hus”.							
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Utökad samverkan mellan kommun, landsting och
Ja
övriga organisationer i samhället.		

Samverkan sker kontinuerligt med bl.a landstinget
och Region Dalarna.

En väl fungerande demensvård med ett ökat antal
Delvis
demensplatser.		

Under året har ett demensteam startats upp.
Antalet demensplatser har ej utökats.

Årsredovisning 2016

Biståndsenheten arbetar med neutral information till
berörda kommuninnevånare gällande de alternativa
hemtjänstutförare som finns. Flera kunder väljer de
privata utförare som finns inom valfrihetssystemet och
vissa kunder gör omval under pågående bistånd, såväl
till intern som extern utförare. Terapiverksamhet finns
inom särskilda boenden, där har det erbjudits flertalet
aktiviteter. Social aktivitet finns efter biståndsbeslut.
Tillkomsten av anpassade lägenheter är ett mål från
fullmäktige. Kommunen stödjer, via insatsen bostadsanpassningsbidrag, anpassning av bostäder för att
kommuninnevånare ska ha möjlighet att bo kvar efter
eventuell tillkommen funktionsnedsättning.
Ett av fullmäktiges mål är ett ökat fokus på rehabilitering, friskvård, aktiviteter och stimulans. Kommunens
rehabenhet har inte varit fullbemannad, vilket har gjort
att vissa delar av aktiviteter inte kommit igång. Ökat
fokus på måltid och måltidsmiljö i särskilt boende är
pågående, med goda resultat. Ansvarig för den verksamheten är legitimerad dietist.
En grupp personer på Enådal har som testgrupp provat
ett program (HIFE) tillsammans med fysioterapeut
och arbetsterapeut där målsättningen är att förbättra
deltagarnas benstyrka, balans samt gång- och förflyttningsförmåga. Kulturenhet har servicen som benämns
”Boken kommer”, där socialbibliotekarien besöker
dem som har svårt att ta sig till biblioteket. Arbetet i
processen ”Hälsosamt åldrande hela livet” påbörjades
våren 2013. I bred samverkan har arbetet sedan dess
utvecklats med aktiviteter och träffar.
Ett tiotal träffar med representanter från pensionärsoch handikappföreningarna har genomförts för att
skapa delaktig i arbetet gällande ”äldres önskemål om
attraktiva mötesplatser” samt för att skapa delaktighet
i tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättningar.

vistelse/avlösarservice i hemmet är en insats via Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade som
även syftar till att avlasta föräldrar med barn som har
en funktionsnedsättning.
”Föräldrar emellan i Rättvik” är ett nätverk som startades hösten 2013. Nätverkets syfte är att arrangera
föreläsningar för föräldrar och andra vuxna kring våra
barn och unga. Det ska vara teman som berör föräldraskapet. Under 2016 genomfördes sju föreläsningar.
Nätverkets samordnargrupp består av Drogförebyggaren, BRÅ (brottsförebyggande rådet) Rättvik, studieförbunden Vuxenskolan och ABF, Rädda barnen och
RKS (Rättviks Kristna Samarbetsråd). Under senare
delen av året har fler viktiga kontakter inom skolan
och IFO anslutit sig till nätverket. Via anhörigstöd
så har flera föräldrar fått stöd under året. Inledande
diskussioner har hållits med landstinget avseende ett
”Familjens Hus”.
En utökad samverkan mellan Rättviks kommun,
landstinget och övriga organisationer i samhället är
ett mål från fullmäktige. Genom Region Dalarna så
har ett flertal samverkansavtal upprättats under året.
Ett gott samarbete med Resursteamet (Integration)
har upparbetats. Det pågår ett fortsatt arbete med och
utvärdering av bedömningsverktyget Visam. Visam är
ett verktyg som kan användas för att personer i behov
av hälso- och sjukvård ska få vård på rätt vårdnivå.
Samverkansträffar hålls regelbundet 6 ggr/år tillsammans med primärvården för att säkerställa samverkan
och ansvaret gällande hemsjukvården.
Ett demensteam har startats upp med fokus på personer
i behov av stöd och hjälp i hemmet. Teamet kan även
arbeta mot särskilda boenden. Antalet demensplatser har
ej utökats till förmån för inrättande av demensteamet.

Mässa 55+ genomfördes lördagen den 17 september.
Det var en mycket populär mässa med cirka 600
besökare och ett fyrtiotal lokala utställare. Mässans
arbetsgrupp har bestått av; SPF (projektledning), ABF,
Vuxenskolan, Buketten och Folkhälsan. Rättviks
judoklubb, som var en av mässans utställare, startade
under hösten en fallförebyggande träningsgrupp med
17 deltagare, vilka anmält sig under mässan. Fortsättning kommer under våren 2017. Gruppen gratis
träning för 85+ på Koppjärk har varit igång sedan
starten efter Mässa 55+ under 2014.
Ett annat mål är att ge ett ökat stöd till föräldrar. Det
arbetar idag två familjebehandlare inom verksamheten
vars uppdrag är att stödja såväl föräldrar, barn som
hela familjer. Även enskilda samtal med en förälder
erbjuds. Råd och stöd erbjuds alla föräldrar vid äktenskapsskillnad. Information till föräldrar ges i samverkan med barnavårdscentralen. Föräldrar som är
anhöriga informeras om stöd som kan fås via anhörigstöd. Öppenvårdsbehandlare erbjuder stödsamtal till
föräldrar vars barn missbrukar. Familjerådgivningen
erbjuder stöd med fokus på relationsfrågor. Korttids-

Årsredovisning 2016
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Arbetsmarknad och näringsliv
Mål
Arbetsmarknad och näringsliv

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Ja
Fortsatt arbete för att förbättra företagsklimatet i
kommunen och på så sätt nå målet att bli bland de		
50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking.

Förbättrat kommunens ranking till plats 45 i Sverige.
Bäst i Dalarna.

Ja
Ett ”Vackert Rättvik” för att bibehålla vår starka
ställning som besöksort.		

Fullföljt återställande av Långrabatten. Gallring för
ökad utsikt över Siljan har genomförts.

Delvis
Kommunen har aktivt stöttat ett flertal evenemang
En ”evenemangslots” som stöttar och hjälper till
att samordna såväl kommunens befintliga som nya		
under året.
evenemang.		

Med anledning av näringslivsenhetens flytt till
Ja
Stiernhööksgymnasiet intensifierar kontakten.		
mellan näringslivsenheten, gymnasiet,		
de studerande och våra UF-företagare.

UF-företagen är med vid företagsfrukostar.
Gästföreläsningar har anordnats. Enheten har
tillsammans med UF/Rättvik instiftat ett pris i hållbarhet.

Rättviks kommun har även i år förbättrat sin ranking,
från plats 81 till 45 i Svenskt Näringslivs mätning.
Målet för företagsklimatrankingen är därmed uppnått.
Rättviks kommun var även nominerad till ”Årets
Superkommun” 2016 och hamnade på plats tre bland
Sveriges landsbygdskommuner.

inom enheten tillväxt & tillsyn har, för att ytterligare
förstärka ett gemensamt och nyanserat synsätt på
frågor av gemensamt intresse, inrättats. Förslag om
evenemangslots och initiativ till en arbetsgrupp för
etableringar i linje med enheten tillväxt & tillsyn har
utarbetats. Kulturenheten fortsätter att kontinuerligt
leverera ett brett programutbud för allmänheten i samverkan med föreningar och organisationer.

Arbetet med frukostmöten och kvalificerad företagsrådgivning har utvecklats ytterligare.
Arbetet med att bibehålla, förnya och förbättra delar
inom Vackert Rättvik pågår kontinuerligt. Under
året har återställandet av långrabatten längs riksväg
70 fullföljts. Gallring för ökad utsikt över Siljan har
genomförts. Ett ständigt arbete pågår för att stärka och
utveckla Rättvik som besöksort.
En befattning som hållbarhetsstrateg har inrättats på
näringslivsenheten och ett kontor för handläggare
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Under 2016 har näringslivsenheten genomfört gästföreläsningar för samtliga UF-elever, suttit i juryn för
tävlingsmomenten och arbetat för att skapa kopplingar mellan UF-företag och lokalt näringsliv, ex.
genom företagarfrukostarna där samtliga UF-företag
presenterat sig och sin verksamhet. Näringslivsenhet
har, tillsammans med UF/Rättvik, instiftat ett nytt pris
i hållbarhet. Samarbetet har intensifierat med fokus på
hållbarhet och företagande.

Årsredovisning 2016

Boende och samhällsplanering
Mål
Boende och samhällsplanering

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Byggnation av lägenheter sker.
Nej
Inga lägenheter har byggts under året.
		
Persborgsområdet, Lissbrändan och andra centralt
Delvis
belägna områden färdigställs för bostadsbyggande.		
		

Lissbrändan är på väg att färdigställas.
Underlag till detaljplan för Persborgsområdet.
håller på att tas fram.

Prästskogsvallen färdigställs med en lekplats och en
Nej
mötesplats för äldre samt bostäder.		

Prästskogsvallen har inte färdigställts med bostäder
och lekplats.

LIS-områden för utveckling beslutas, där även.
Nej
en ”Sjöstad” i anslutning till båthamnen samt Enåns		
utlopp inkluderas.

Arbetet pågår, men inget blev klart under 2016.

Industrimark färdigställs och marknadsförs.
Ja
		

En etableringsgrupp har bildats och ny industrimark
vid ”lastbilsparkeringen” är på väg att färdigställas.

Kommunens exploateringsområden marknadsförs aktivt. Delvis
		

Arbete med en landningsplattform för intressenter
gällande etablering av nya företag i kommunen pågår.

Kontakten med externa fastighetsägare och bostadsföretag Ja
intensifieras för att möjliggöra nyetablering.		

RFAB har ett samarbete med gemensamma
överläggningar med externa fastighetsägare.

Under 2016 har det inte byggts några lägenheter.
Under 2017–2018 finns det planer på att byggas ca
80 lägenheter i Rättvik, varav ca 30 blir hyresrätter.
RFAB har lagt stora resurser på underhåll och renoveringar av befintligt bestånd. Ytterligare konsolidering
av fastighetsbolagets har förstärkt ekonomin.

En etableringsgrupp har bildats för att erbjuda en god
service till etableringar och intressenter för byggnationer. Industritomter vid ”lastbilsparkeringen” och
Brändavägen är under framtagande, endast fastighetsbildning återstår, och tomterna ska när allt är klart
marknadsföras.

Lissbrändan kommer att färdigställas och byggnation
påbörjas under 2017, med både hyresrätter och
enfamiljsbostäder. Planeringen för Persborgsområdet
fortskrider och en antagen detaljplan bör finnas klar
2018. Mark- och planenheten arbetar parallellt med att
ta fram och försälja stycketomter där sådana möjligheter finns.

Ett arbete med en landningsplattform för intressenter
gällande etableringar av företag i kommunen pågår i
samverkan med RFAB. Plattformen kommer att bli en
god möjlighet för marknadsföring av exploateringsområden framledes. Arbetet beräknas vara klart under
2017.

Angöringsplats och parkeringar för lekplats har planerats in i samband med ombyggnationen av Prästskogsgatan. Arbetet med utformning och byggnation
av lekplatsen ligger för närvarande vilande i avvaktan
på att medel tilldelas.
Projektet Sjöstaden fortskrider, kontakter med Trafikverket och Länsstyrelsen pågår. Arbetet med att föreslå LIS-områden inom Rättviks kommun under 2017
pågår.

Årsredovisning 2016

Exploatering av industriområdet ”lastbilsparkeringen”
pågår öster om länsväg 301, där det finns intressenter.
RFAB har under 2016 fortsatt med överläggningar
med ett flertal privata hyreshusägare i Rättvik. Mötena
upplevs som givande av de inblandade parterna. Privata
ägare till lokaler har bjudits in för samtal kring en
ökad marknadsföring av lediga lokaler, såväl på den
privata sidan som den kommunala sidan. Syftet är att
öka tillgängligheten och tillgången på väl förvaltade
lokaler.
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Infrastruktur och skydd
Mål
Infrastruktur och skydd

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Ja
Kommunen har aktivt engagerat sig för att förbättra
Ett aktivt engagemang för att bibehålla
pendlingstrafiken till och från Rättvik.		
pendlingstrafiken. Engagemang för att utveckla
		Dalabanan.

En pendlarparkering finns i Söderås.
Nej
Projektet har inte kunnat genomföras.
		
En utbyggd busshållplats finns i Vikarbyn.
Delvis
		

Ny busshållsplats finns i centrala Vikarbyn.
Busshållplatsen vid pizzerian (Rv 70) är ej åtgärdad.

Fortsatt arbete med att förbättra kommunens vägar.

Den långsiktiga planen för vägunderhåll genomförs.

Ja

Ett ”blåljusens-hus” i Rättvik.
Nej
		

Detta har inte kunnat genomföras. Landstingets
beslut om flytt av ambulansen står fast.

Antalet fallolyckor minskar.
Delvis
		
		

Totala antalet fallolyckor har planat ut i kommunen,
men ligger fortfarande, liksom resten av dalakommunerna, över rikssnittet.

Det sker ett aktivt arbete mot kränkande behandling
Ja
och mobbing.		

Ett flertal sammarrangemang har genomförts
tillsammans med frivillig organisationer och polisen.

Det sker ett förebyggande arbete mot våld i
Ja
nära relationer.		

Samordning mot relationsvåld har skett under
arbetsnamnet ”Våga hjälpa”.

En evenemangsparkering är på plats.

Projektet har inte genomförts.

Nej

Kommunen har aktivt engagerat sig för att förbättra
pendlingstrafiken, både i samtal med Dalatrafik och
Trafikverket. En mellankommunal linje till Bjursås Grycksbo har startats tillsammans med Falu kommun
för att möjliggöra skol- och arbetspendling. Kommunen
har aktivt engagerat sig i järnvägen Mora-Stockholm
inom ramen för Dalabanans Intressenter.
Utredningar pågår för att hitta lämplig mark för
pendlarparkeringar och för att få fler att åka kollektivt.
Pendlarparkering i Söderås är inte åtgärdad. Den finns
med i investeringsplanen för 2017–18.
Trafikverket utreder fortfarande frågan angående
placering och trafikering av ny hållplats längs riksväg
70 i Vikarbyn. Däremot har Trafikverket byggt en ny
busshållplats i centrala Vikarbyn.
Beläggningsåtgärder har genomförts och inledande
konvertering till LED belysning har påbörjats, detta
för att bibehålla den standard som finns på de viktigaste vägarna som t.ex. genomfartsleder, industrigator och centrumgator. Beläggningsarbeten på vägar,
utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägar
samt utbyte av gatubelysning pågår och fortsätter
även kommande år enligt plan.
Kommunen har under de senaste åren diskuterat och
planerat för ett ”blåljusens-hus”, där en samlokalisering av räddningstjänst, ambulans och polis skulle
kunna ske. Motivet för denna sametablering är ett
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utökat samarbete och förbättrad service för kommuninvånarna/allmänhet samt ekonomiska fördelar.
Frågan är tyvärr avförd från dagordningen i och med
att dygnsambulansen flyttar till Leksand.
Att minska fallolyckorna är ett mål från fullmäktige.
En uppskattad föreläsning genomfördes i samband
med den nationella ”fallförebyggandeveckan”, vecka
44. Temat var att förebygga fallolyckor hos 65+, hur
man tar sig upp om man ramlat och hur man kan hjälpa
någon som ramlat. Temaveckan ska genomföras även
under 2017.
Fullmäktige har prioriterat ett aktivt arbete mot kränkande behandling och mobbing. Under våren genomfördes en föräldra-/vuxenkväll, benämnd #nätsmart,
med fokus på tips och råd för att förebygga sexuella
övergrepp mot barn på internet. Kvällen var ett samarrangemang mellan ”Våga hjälpa!”, Rädda barnen och
ABF.
Dialog har förts med kommunpolisen om att öka medvetenheten hos högstadieelever om kränkande behandling på nätet och vad det kan leda till. Våra HVB-hem
arbetar aktivt i dessa frågor. Inom kommunen finns
dessa frågor med inom ramen för arbetsplatsträffar,
samverkansmöten med de fackliga organisationerna.
Alla förskolor och skolor har planer mot diskriminering och kränkande behandling (likabehandlingsplaner) och arbetar efter de rutiner som tagits fram.

Årsredovisning 2016

Samordning mot relationsvåld med arbetsnamn ”Våga
hjälpa!” har pågått under 3 år med drogförebyggaren
som samordnare. Delar av den samverkansgrupp som
arbetar med att Classic Car Week ska fungera i samhället finns även med i ”Våga hjälpas” styrgrupp.
Med utvecklingsmedel från socialstyrelsen har arbetet
mot våld i nära relationer under 2016 fokuserat på
kvalitetsutveckling av olika aktiviteter i ”basnätverket”.
Informationen på kommunens webbsidor har översatts till engelska. Nätverkets kommunikationsvägar
har stärkts och utbildning av personal och anhöriga

har haft hög prioritet. Exempel på några utbildningar
är; Våga tala om sexuella övergrepp, Våga se, förstå
och fråga när det gäller barns upplevelser av våld i
nära relationer, Om våld mot äldre och personer med
funktionsnedsättning. I samverkan med kommunens
demenssköterska arrangerades en öppen föreläsningsserie om demenssjukdomar, anhörigstöd, våld och
utsatthet.
Arbetet med en evenemangsparkering har ännu inte
påbörjats.

Demokrati och delaktighet
Mål
Demokrati och delaktighet

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Ja
Alla invånare ska kunna påverka
kommunens fortsatta utveckling.		
		

Kommunen har ett högre Nöjd Inflytandeindex vid
SCB-medborgarundersökning jämfört med övriga
kommuner i landet.

Integrationen har förbättrats med hjälp av en
Ja
integrationssamordnare som arbetat i samverkan		
med det övriga samhället.		

Integrationssamordnaren har tillsammans med
frivilligaorganisationer och övriga inom kommunen
bidragit till en förbättrad integration.

Alla som kommer i kontakt med kommunen
Delvis
upplever ett professionellt och gott mottagande.		

I mätningar erhåller kommunen goda resultat gällande
e-post, men något sämre avseende telefon.

En god medborgardialog förs.
Ja
		

Medborgarna upplever att de har ett högre inflytande
än genomsnittet i Sveriges kommuner.

Ett ungdomspolitiskt handlingsprogram antas och
Ja
ligger till grund för ett fortsatt gott ungdomsarbete.		

Den ungdomspolitiska strategin är antagen. Forum
Ung genomfördes i november.

Kommunens webbplats innehåller mycket information
om verksamheter och den uppdateras dagligen. Dock
måste arbetet fortsätta med olika verktyg som läswebb,
teckenwebb, lättlästa texter m.m. för att verkligen göra
informationen tillgänglig och lättförståelig för alla.

Samtliga gruppbostäder inom LSS har i samverkan
med IT-enheten fått tillgång till trådlöst nätverk.
Alternativa kommunikationshjälpmedel, AKK, har
utvecklats mer inom verksamheten för att stödja kommunikation och delaktighet.

Det målet nås eftersom kommunen på begäran kan
och ska göra begärd information tillgänglig på det sätt
som önskas.

Att Rättvik ska förbättra integrationen i samverkan
med det övriga samhället med hjälp av en integrationssamordnare är ett mål från fullmäktige. En integrationssamordnare har anställts. Via mentorprogrammet får
ensamkommande ungdomar stöd genom en kontakt ute
i samhället. Ett flertal ensamkommande ungdomar har
fått arbete inom förvaltningen. Kulturhuset/biblioteket
ses som en neutral mötesplats och har en tydlig mångfald av besökare. Kulturhuset har samarbete med både
integrationssamordnaren och resursgruppen då gemensamma program anordnats. Veckovis hålls
Språkcafé och det finns ett samarbete med projektet
Språkvän. Genom projektet matchas asylsökande med
en språkvän för att de asylsökande ska få lära sig det
svenska språket och på så vis lättare integreras i samhället. Kommunen har under året haft regelbundna
möten tillsammans med frivilliga resursgruppen.

Grunden i kommunens externa kommunikation och
information är annars webbplatsen. Den får bra resultat
i tillgänglighetstester och för dem som inte kan tillgodogöra sig skriven text finns Läsweb att tillgå.
Många texter har även översatts till Lättläst.
Kommunens närvaro i sociala medier är en viktig del
i att hålla kommunens invånare informerade om vad
som sker i kommunen. Det är också en bra kanal för
medborgare att enkelt ställa frågor som sedan de sakkunniga i kommunen kan svara på. I SCB:s medborgarundersökning har inflytandeindex för Rättvik ökat och
är högre jämfört med snittet i riket.
Som en del i att vara delaktig i samhällets utveckling
arbetas det vidare med anpassad IT inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning.

Årsredovisning 2016

Ungdomar utan uppehållstillstånd har under sommaren fått praktik för att få möjlighet att träna svenska
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och för att få en inblick i hur det svenska samhället
fungerar. Kommunen har under året haft regelbundna
möten med ett flertal frivilligorganisationer för att
samverka och hjälpa varandra när det kommit många
asylsökande och ensamkommande barn till Rättvik.
Ett mål är att alla som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva ett professionellt och gott mottagande. Vid den senaste servicemätningen som genomförts fick kommunen goda resultat vid kontakt med
e-post, men något sämre gällande kontakt via telefon.
En god medborgardialog är ett mål från fullmäktige.
Det finns information på kommunens hemsida om hur
man som medborgare kan påverka och vara delaktig.

Man kan som medborgare bland annat skicka medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det anordnas
allmänna möten, ungdomsforum, allmänhetens
frågestund i fullmäktige m.m. Det finns rådslag inom
skolan och äldreomsorgen. Allmänheten i Rättvik
upplever att de har högre inflytande än i genomsnittet
i landets kommuner.
Ungdomspolitiska strategin antogs i december 2015
och kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar som
styrgrupp. Forum Ung genomfördes under november
månad och hade fokus på kommunutvecklarnas arbete
och resultatet från LUPP-undersökningen 2015.

Kultur och fritid
Mål
Kultur och fritid

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Ja
Ett fortsatt stöd ges till ideella krafter, föreningar och
studieförbund.		

Kommunen ger ett fortsatt stöd till ideella
föreningar och studieförbund.		

Initiativ tas till att arrangera en fritidsmässa.
Ja
		
		

En fritidsmässa har genomförts vid en gemensam
friluftsdag för årskurs 6–9 vid
Rättviksskolan och Furudalsskolan.

Värna bibliotekets- och kulturverksamheten i
Ja
Boda genom samverkan med skolan.		

Skolan samverkar med biblioteks- och
kulturverksamheten i Boda.

Planering av en skateboardpark.
Delvis
		
		

Samhällsbyggnadsutskottet har tagit beslut.
om placeringen av en skateboardpark.
Planeringen har återupptagits under hösten 2106.

Delvis
För att gynna fisketurismen sker en utveckling av
våra fiskevårdsområden.		
		

Möten med fiskevårdsområdesföreningarna har ägt
rum under året men det finns potential för att
utveckla fisketurismen ytterligare.

Ungdoms- och fritidsenhetens förhandlingar med föreningarna om kontantbidragen för 2016 har genomförts och totalt har det betalats ut 1,0 mkr. Under året
har en överenskommelse träffats om utvecklingsarbete
i vissa föreningar med stöd från SISU. Utvecklingsinsatserna har bl.a. omfattat medlemsrekrytering och
kvalitetsutveckling.
Kulturenheten har fördelat bidrag till de studieförbund
som är berättigade till bidrag, enligt den fördelningsmall som är beslutad. Enheten bedriver också ett aktivt
och brett samarbete med ideella krafter, föreningar
och studieförbund vad gäller programverksamhet i
kommunen.
Initiativ till att arrangera en fritidsmässa är ett mål
från fullmäktige. Vid en gemensam friluftsdag i
september för Rättviks- och Furudalsskolans elever i
årskurs 6-9 genomfördes prova-på-aktiviteter, där 14
föreningar deltog. Friluftsdagen var väldigt uppskattad av både föreningar och elever.
Skolan samverkar med bibliotek- och kulturverksamheten i Boda. Skolan går och lånar böcker kontinuer-
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ligt varje/varannan vecka. Vi har haft kultursamarbete
med Boda hembygdsförening, vilka bjudit Boda och
Ingels skolor på två föreställningar i gymnastiksalen i
Boda. Båda föreställningarna hade musikaliskt tema.
Planering av en skateboardpark är ett mål från fullmäktige. I avvaktan på planarbete låg projektet i
vänteläge under våren 2016. I juni tog samhällsbyggnadsutskottet beslut om placeringen på Helsingland.
Arbetet har återupptagits under senhösten och fortsätter
under 2017. Under sommaren 2016 var Rättviks
kommun till viss mån delaktig i genomförandet av
”Eurocana Reunion” på en nybyggd skateramp vid
Helsingland.
Under året har möten ägt rum med de lokala fiskevårdsområdesföreningarna som arbetar för att utveckla
sina verksamheter. En rad journalister har besökt
Rättvik och beskrivit fisketurismprodukten. Än finns
mycket att göra för att flytta fram Rättviks positioner
inom detta område, men tack vare föreningarna har
också mycket uppnåtts.

Årsredovisning 2016

Miljö och hållbarhet
Mål
Miljö

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

En fortsatt utveckling sker av ”återtaget”.
Ja
		
		

Utvecklingen av ”återtaget” har fortsatt under året,
bland annat har lamm serverats i skolorna
med gott resultat.

Andelen ”miljömärkta” livsmedel i de
Ja
kommunala köken ökar.		

Andelen har ökat från 26 procent till 29 procent.

Ja
Produkter som innehåller ämnen som är särskilt
farliga för människors hälsa och miljön fasas ut.		

Arbete pågår för att fasa ut produkter som innehåller
skadliga ämnen.

Ja
Det öppna landskapet utökas med hjälp av bland
annat betande djur.		

Det öppna landskapet fortsätter hävdas i samarbete
med Stiernhööksgymnasiet.

Främja miljöarbetet genom vindkraft.
Ja
		
		

Kommunkoncernen äger två vindkraftverk.
En vindbruksplan är antagen. Två stora
vindkraftsparker finns på planeringsstadiet.

Revidera kommunens miljöpolicy.

Policyn har inte reviderats.

Nej

Kostenheten har vidareutvecklat arbetet med återtaget
av råvaror från Stiernhööksgymnasiet. För närvarande
är ca 95 procent av rena nötköttsprodukter via återtaget samt 90 procent egen kravproducerad potatis.
Servering av lammprodukter har genomförts under
hösten inom ramen för återtaget med gott resultat.
Styckningen av återtagsprodukter är flyttad från Mora
till Ickholmen, där kommunen även kommer kunna ha
praktikplats för kockarna i köken.
Att andelen ”miljömärkta” livsmedel i de kommunala
köken ökas är ett mål från kommunfullmäktige. Under
året har andelen ”miljömärkta” livsmedel ökat till 29
procent från 26 procent under 2015.
Arbetet med att identifiera och fasa ut giftiga ämnen
är en integrerad del av tillsynsarbetet inom miljöenheten. Arbete pågår för att fasa ut produkter som
innehåller skadliga ämnen. Detta sker kontinuerligt
genom uppmaningar till verksamheterna att endast
införskaffa godkända produkter fria från skadliga
ämnen. Städenheten använder huvudsakligen bioteknik
som sitt rengöringsmedel vid städning av kommunens
lokaler. Utbyte av gatubelysning från bland annat
kvicksilver till LED-armaturer pågår.
Kommunens jordbruksmark nyttjas av gymnasieskolan
för ”återtagsprojektet” samt arrenderas ut till privata
jordbrukare. Övrig mark hanteras då de ekonomiska
resurserna medger. Under arbetet med en ny översiktsplan har behovet av fortsatt hävd av jordbruksmark uppmärksammats. I de fördjupningsdelar som är
under utarbetande kommer fortsatt brukande av öppna
marker av betydelse för framtida livsmedelsproduktion,
dagvattenhantering och upprätthållande av vackra
vyer att särskilt beaktas. Samhällsutvecklingsförvaltningen har skrivit brukaravtal med flera markägare för
gymnasiets behov.

Årsredovisning 2016

Att främja miljöarbetet genom vindkraft är ett mål
från fullmäktige. Kommunkoncernen äger två vindkraftverk i Hedbobergets vindkraftspark. En vindbruksplan är antagen av kommunfullmäktige. Det
finns långt gångna planer på två stora vindkraftsparker
på Broboberget och Lannaberget.
Under 2016 har kommunen arbetat med FN:s 17
globala mål för hållbar utveckling. De globala målen
beslutades på ett toppmöte i FN:s generalförsamling
2015. Det är en viktig satsning på att alla länder i världen ska kunna bidra till en globalt hållbar utveckling.
I kommunens arbete med hållbarhetsfrågor kommer
fem verktyg att genomsyra alla satsningar.
• Innovation
• Flexibilitet
• Engagemang
• Ekonomi
• Främjande
Kommunfullmäktiges ledamöter har under hösten 2016
arbetat med de globala målen i tvärpolitiska grupper.
Arbetet innebär att hitta kopplingar mellan kommunens mål och de 17 globala målen för hållbarhet.
Den gällande miljöpolicyn är kortfattad, allmänt
hållen och borde kunna vara giltig länge. Det som
behövs är att ta fram ett styrdokument typ miljömål
eller klimatstrategi med uppföljbara mål och åtgärder.
Miljöpolicyn har inte reviderats under året.
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Attraktiv arbetsgivare
Mål
Attraktiv arbetsgivare

Är målet Kommentar
uppfyllt?			

Ja
Det sker en utveckling av chefs- och
ledarskapet i kommunen.		

Arbetet med chefs- och ledarutvecklingen
följer den handlingsplan som är antagen.

En plan för den framtida personalförsörjningen.
Delvis
		
		

Beslut om ett kommunövergripande bemanningscenter är taget. Rekryteringsprocess är klart.
Kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet pågår.

Kommunens förvaltningar erbjuder praktik- och
Ja
lärlingsplatser och till unga erbjuds sommarjobb		
i förvaltningarna.		

Feriearbeten har erbjudits. Lärlingsplatser har
tillhandahållits av förvaltningarna.

Arbetet med chef- och ledarskapsutveckling följer den
handlingsplan som är antagen för perioden 2016–2018
för ändamålet. Utbildningar i arbetsrätt, lönebildning,
arbetsmiljö, offentlighet och sekretess, chefsdag med
fokus helhetsansvar och UL för nyanställda chefer har
genomförts internt under året.

har under sommaren fått praktik, detta i samarbete
med HVB hemmet Närheten – AME.

Beslut har tagits under året om införande av ett
kommunövergripande bemanningscenter för samordning av all korttidsbemanning. En projektledare har
rekryterats, med placering inom socialförvaltningen,
för att arbeta med framtagande av arbetstidsmodeller
inom vård och omsorgsområdet samt för fortsättning
av projektet sysselsättningsgrad. En gemensam rekryteringsprocess finns på plats inom organisationen.
Kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet pågår.

Socialförvaltningen har ett pågående samarbete såväl
med gymnasieskolan, högskolan Dalarna som med
vuxenutbildningen i att skapa praktik- och lärlingsplatser. Rättviks kommun har fått goda vitsord från
Högskolan Dalarna, verksamhetsförlagd utbildning
och extra beröm gällande våra goda relationer med
samverkande myndigheter. Inom skolan har verksamheterna haft både språkpraktikanter och lärlingar
i sina verksamheter, varav elva personer varit språkpraktikanter. Feriearbeten som kommunutvecklare har
anordnats och dessa ungdomar har jobbat med den
ungdomspolitiska strategin som utgångspunkt.

Feriearbeten har erbjudits ungdomar som gått ut första
året på gymnasiet. Ungdomar utan uppehållstillstånd

Personalekonomiskt bokslut

Personalstruktur

Rättviks kommuns personalekonomiska bokslut ger
en bild av organisationen och nuläget avseende vår
personal. Nulägesbilden är ett viktigt underlag för att
sätta upp riktning och mål för framtiden. Redovisningen är sammanställd av personalenheten.

Anställningsform
I Rättviks kommun jobbar anställda under ett antal
olika kollektivavtal. De flesta omfattas av Allmänna
bestämmelser (AB). Andra avtal är avtalet för deltidsbrandmän (RiB) och bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA).
Den 31 december 2016 hade 1 017 personer tillsvidareanställning i Rättviks kommun. Det motsvarade 907
helårsarbetare (ÅA). Antalet månadsanställda var 162
personer, motsvarande 130 årsarbetare. Av de anställda
återfinns 47% inom socialförvaltningen och 38%
inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Anställningar per 2016-12-31
Tillsvidareanställda
motsvarande årsarbetare
Visstidsanställda, månadsavlönade
motsvarande årsarbetare
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2015

2016

1 001
884,2
97
81,1

1 017
906,4
162
130,3

Årsredovisning 2016

Antal årsarbetare per förvaltning exklusive timavlönade per 2016-12-31
2015

2016

Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Samhällsutvecklingsförvaltning
Stab- och serviceförvaltning

366,1
452,1
35,4
111,7

398,8
485,5
38,5
113,9

Hela kommunen

965,3

1 036,7

Åldersstruktur
Tabellen visar åldersfördelningen bland tillsvidareanställd personal. Medelåldern 2016 var 47,2 år.
Gruppen 60 år eller äldre har minskat, vilket är en trend som började visa sig redan 2015.
Åldersstruktur

2015

2016

-29 år
30–39 år
40–49 år
50–59 år
60–99 år

80
178
279
298
167

73
184
288
326
146

Medelålder

47,3

47,2

Under 2017 är det totalt 146 av medarbetarna, dvs
14%, som uppnår 61 års ålder eller mer. Enligt gällande
regler har den anställde avgångsskyldighet vid 67 års
ålder. Samtidigt kan medarbetaren avgå med pension
tidigast från och med 61 års ålder. Det innebär att
tidpunkten för pensionsavgång är någonstans mellan
61 och 67 års ålder.

Ålderstruktur 61 år och mer
40
35
30
25
20
15
10
5
0

61

62

63

64

65

66

67

Sysselsättningsgrad
I tabellen nedan visas den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga månadsavlönade, fördelat på förvaltning och kön. Total genomsnittlig sysselsättningsgrad är oförändrad från förra året.
Sysselsättningsgrad per 2016-12-31
Samtliga månadsavlönade
Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Samhällsutvecklingsförvaltning
Stab- & serviceförvaltning

Kvinnor

Män

Totalt

87
93
83,4
82,6
87,4

91,6
92,1
89,9
85,9
99,2

87,9
92,7
84,3
83,8
89,6

Av dessa är 53,8% heltidsanställda och 46,2% deltidsanställda. 34% av de månadsavlönade har en sysselsättningsgrad om 70-99%.

Könsfördelning
Av de 1 017 tillsvidareanställda 2016 var 824 kvinnor (81%) och 193 män (19%).

Årsredovisning 2016
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Personalomsättning
Tabellen nedan visar hur många externa rekryteringar
som gjorts på tillsvidareanställningar under 2016 och
hur många personer som har slutat sin anställning i
kommunen. Totalt antal tillsvidareanställda har ökat

med 16 personer från föregående år trots att nedanstående tabell ger ett saldo om -50 tillsvidareanställda. Det förklaras med att visstidsanställningar i stor
utsträckning övergår i tillsvidareanställningar.

Personalomsättning (tillsvidareanställningar)
Nyanställningar (extern rekryt)
Avgångar
– pension
– egen begäran
– avliden
– uppsägning

2015

2016

57
93
32
52
3
6

73
123
32
88
1
2

Personalkostnader
Årslönesumma

Timlönekostnader

Årslönesumman för 2016 uppgick till cirka 347
mkr. Detta avser total kontant utbetald bruttolön och
inkluderar således inte arbetsgivaravgifter. För 2016
var den sammanlagda arbetsgivaravgiften 38,33%.
I denna avgift ingår lagstadgad arbetsgivaravgift
(31,42%), särskild löneskatt för personer som fyllt 65
år, avtalsförsäkringar samt avtalspensioner.

Kommunens kostnader för timlön uppgick 2016 till ca
22 mkr. Den arbetsinsats timavlönad personal utfört
motsvarar 81,5 årsarbetare.

Timavlönad personal (årsarbetare)
2014

2015

2016

Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Samhällsutvecklingsförvaltning
Stab- & serviceförvaltning

23,8
49,1
2,1
6,8

20,7
47,2
1,8
5,8

26,3
46,7
2,2
6,3

Hela kommunen

81,8

75,5

81,5

Löneutveckling
Jämfört med 2015 har medellönen för tillsvidareanställda ökat med 825 kr, vilket motsvarar en ökning med
3,1%. Medellönen påverkas av såväl utfallet i löne-

översyner som lönesättning vid nyanställning. För
2016 blev utfallet för löneöversyn också 3,1%.

Medellön 2016
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Kvinnor

Män

Totalt

Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Samhällsutvecklingsförvaltning
Stab- & serviceförvaltning

29 813
25 224
28 593
25 196

31 146
24 473
35 503
35 355

30 145
25 116
31 147
27 131

Hela kommunen

26 883

29 506

27 397
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Sjuklönekostnad
Enligt lagen om sjuklön, SjLL, betalar arbetsgivaren sjuklön motsvarande 80% av lönen för dag 2-14 i sjukperioden.
Från dag 15 får den anställde sjuklön enligt kollektivavtal. Den totala kostnaden för sjuklön 2016 uppgick till
6,8 mkr vilket motsvarar ca 2% av årslönesumman.

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
Tabellen nedan visar den totala sjukfrånvaron, åldersindelat i procent av arbetstid.
Åldersindelat
Kvinnor

Män

Totalt

0–29
30–49
50–65
66–99

6,2
7,4
7,9
0,5

3,2
6,2
6,3
0,5

5,3
7,1
7,6
0,5

Hela kommunen

7,3

5,6

6,97

I nedanstående tabell redovisas dels den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstid, dels hur stor andel av sjukfrånvaron som utgör längre sjukskrivningar (överstigande 59 dagar).
Sjukfrånvaro under de tre senaste åren
Totala sjukfrånvaro
		
Förvaltningsindelat

Kvinnor

Varav långtidsfrånvaro
60 dagar eller mer

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Samhällsutvecklingsförvaltning
Stab- & serviceförvaltning

7,2
9,3
4,7
4,7

5,1
8,8
4,5
2,7

6,7
9,2
4,6
4,2

65,6
46,6
57,1
31,0

69,8
54,7
85,8
0

66,4
47,8
68,2
26,7

Hela kommunen

7,3

5,6

6,97

51,4

58,3

52,6

Sjukfrånvaro över tid

Sjukfrånvaro över tid

Diagrammet nedan visar hur sjukfrånvaron har sett ut
sedan 2011 samt hur stor andel av sjukfrånvaron som
är sjukperioder på mer är 60 dagar.

%
60
50

53,7

53,2

52,6

49,8
46,8
42,3

40
30
20
10
0

4,8

5,1

5,5

6,3

6,6

6,9

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sjukfrånvaro %
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer %
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Investeringsredovisning
Kommunfullmäktige beslutade om en investeringsbudget på 13 mkr för 2016. Av den totala budgeten
var 5 mkr avsatta för inventarier, 7 mkr för investering i infrastruktur, 0,5 mkr för investering i byggnader samt 0,5 mkr för mark och anläggningar.

med 4 mkr jämfört med 2015 då det investerades för
8,2 mkr.
I tabellen nedan visas årets investeringar och budgetavvikelser fördelade per förvaltning.

Totalt har investeringar genomförts till en nettoutgift
om totalt 13,2 mkr under 2016. Det är en ökning

Investeringsredovisning 2016 (tkr)
Utgifter
Inkomster
Investeringar
			
netto

Budgetavvikelse
netto

FÖRVALTNING
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stab- & serviceförvaltningen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Totalt

340		 340
2 456		
2 456
1 930		
1 930
8 435		
8 435
13 161		

Socialförvaltningen har 0,5 mkr budgeterat för investeringar. Totalt har det dock investerats för 0,3 mkr
under året. Investering har gjorts i ett verksamhetssystem för 0,1 mkr. Möbler till Golfvägen 1, har
inköpts för 0,1 mkr. Socialförvaltningens ledning har
flyttat till lokaler på Skolgatan 9, som har inretts för
0,1 mkr.
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2,3 mkr
budgeterat för investeringar, Totalt har förvaltningen
investerat för 2,5 mkr. Cirka 1 mkr har investerats i
en allergiavdelning på Nyhedsskolan. Ett staket har
också köpts och monterats på Nyhedsskolan till en
kostnad av 0,2 mkr. Inventarier för 0,3 mkr har införskaffats till paviljonger vid Rättviksskolan. Gymnasieskolan har investerat i en ny traktor för 0,7 mkr samt
köpt en utbildningssimulator för 0,3 mkr.
Stab- & serviceförvaltningen har en total budget på
1,7 mkr. Totala investeringar uppgår till 1,9 mkr.
Räddningstjänsten har en budget på 0,5 mkr. Investeringar har gjorts för totalt 0,5 mkr. En räddningsbåt
har införskaffats till en kostnad av 0,2 mkr. Inköp har
också gjorts av en fyrhjuling för 0,1 mkr samt diverse
brandskyddsutrustning för 0,1 mkr.
Kanslienheten och personalenheten har en budget på
0,1 mkr vardera som ska användas till nytt dokumenthanteringssystem samt till datainvestering i personalsystemet för digitalisering av timrapportering. Kanslienheten har investerat 0,2 mkr i ärende och dokumenthanteringssystem men inga pengar har använts till
personalsystem.
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13 161

160
-156
-230
65
-161

It-enheten har 0,2 mkr avsatt i budgeten för investeringar. Under året har 1,2 mkr använts. Investeringsprojekt som är påbörjade avser informationssäkerhet,
E-tjänster och nätverksutrustning/wifi.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har en total
budget på 8,5 mkr uppdelad på inventarier 0,5 mkr,
infrastruktur 7 mkr, byggnader 0,5 mkr samt mark och
anläggningar 0,5 mkr. Under året har förvaltningen
totalt investerat för 8,4 mkr motsvarande 99% av
budgeterade medel.
Bland de större kommungemensamma projekten kan
följande kommenteras. Nästan 2,4 mkr har investerats i
vägbelysning då kvicksilverlampor fasas ut och ersätts
med LED.
Cirka 5 mkr har investerats i nya ytbeläggningar på
kommunens vägar med prioritet på Backavägen,
Genvägen, Prästskogsgatan samt anläggande av gångoch cykelvägar utefter bl a gamla Faluvägen, Prästskogsgatan, Offerbacken. Nya breda trottoarer har
anlagts utefter Torggatan och Vasagatan. Linjevägsprojektet i Furudal har också genomförts. Trafiksäkerhetshöjande åtgärd med vägräcke har utförts på
Slalomvägen.
Anläggningsarbeten, planteringar samt övrig utsmyckning har färdigställts i den södra långrabatten längs
riksväg 70 till en kostnad av 0,1 mkr, vidare har 0,2 mkr
investerats i en ny pump till snökanonsystemet i
slalombacken.

Årsredovisning 2016

Arbetet har fortsatt med att införa RFID, ett system
för automatisk identifiering av bibliotekens media, till
en investeringskostnad om 0,2 mkr. Förvaltningen har
även investerat 0,2 mkr i en fjärrstyrd robotklippare,
som används vid klippning av cirkulationsplatser och
i vägområden.

Investeringsmedlen för pendlarparkeringar Söderås
och Vikarbyn upparbetades inte på grund av att överenskommelser med Trafikverket och Dalatrafik inte
kunnat komma till stånd.

Som första kommun i Sverige började Rättvik under 2016 att arbeta med FN’s Globala miljömål. Från vänster: Ulf Israelsson, kommunchef,
Markus Svensson, hållbarhetsstrateg, Kristin Hagegård, UNDP och Annette Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande. Foto: Martin Litens
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Driftsredovisning
Driftredovisning 2016 (tkr)
NÄMND/
FÖRVALTNING		

Socialförvaltningen

KOSTNADER

NETTOKOSTNAD

Budget Redovisat Avvikelse

Budget Redovisat Avvikelse

Budget Redovisat Avvikelse

98 001

147 610

49 609

368 001

420 462

-52 461

-270 000

-272 852

-2 852

Barn- och utbildningsförvaltningen
70 802

87 437

16 635

297 402

314 472

-17 070

-226 600

-227 035

-435

Stab & serviceförvaltningen

55 164

64 135

8 971

91 464

101 005

-9 541

-36 300

-36 870

-570

5 664

7 218

1 554

82 264

82 768

-504

-76 600

-75 550

1 050

Kommunstyrelsen

0

177

177

7 800

7 952

-152

-7 800

-7 775
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Miljö- och
byggnadsnämnden

0

0

0

250

171

79

-250

-171

79

Valnämnden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Revisorer

0

0

0

710

687

23

-710

-687

23

500

1 854

1 354

1 500

3 220

-1 720

-1 000

-1 366

-366

0

0

0

1 440

1 163

277

-1 440

-1 163

277

SUMMA

230 131

308 431

78 300

850 831

931 900

-81 069

-620 700

-623 469

-2 769

Finansförvaltningen

635 800

649 787

13 987

9 600

10 500

-900

626 200

639 287

13 087

TOTAL SUMMA

865 931

958 218

92 287

860 431

942 400

-81 969

5 500

15 818

10 318

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Överförmyndare
Kommunfullmäktige

26

INTÄKTER
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Cykelloppet Mörksuggejakten premiärcyklades under MTB-SM i Rättvik sommaren 1997. Efter SM bestämde arrangörsklubben IK Jarl att Mörksuggejakten skulle bli en årlig återkommande cykelfest. Foto: Martin Litens
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Verksamhetsberättelser
förvaltningar och bolag
Socialförvaltningen
Förvaltningen är kommunens största och ansvarar för
vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser
utifrån Socialtjänstlagen samt LSS. Kommunens alkohol- och tobakstillstånd/tillsyn ingår också i förvaltningen. Vidare ansvarar vi för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som åligger kommunen. Från december
2015 ansvarar även förvaltningen för mottagande och
bosättning av nyanlända. Huvuddelen av verksamheten bedrivs och bemannas dygnet runt - året om.
Rättviks kommun har sedan 2013 en gemensam
nämnd inom LOV (lagen om valfrihet) tillsammans
med Leksands kommun, avseende hemtjänst och viss
hemsjukvård.

Vad hände 2016?
Stöd och omsorg
Enheten för bistånd/LSS-handläggning har fattat
närmare 1 550 biståndsbeslut under 2016. Andelen
avslagsbeslut fortsätter att öka i takt med förändringar
i rättspraxis och ökad medvetenhet i gällande lagrum.
Ett arbete som ställer ökade krav och utrymme på
handläggningen i myndighetsutövningen men även i
rättsprocesser. En större hotbild mot enskilda tjänstemän/beslutsfattare har uppmärksammats.
Enheten för individ- och familjeomsorg (IFO) har
under 2016 varit fortsatt utsatt för prövning i och med
att antalet ensamkommande barn samt asylsökande
familjer ökade dramatiskt i kommunen under 2015.
Utökning av personal har skett på enheten för att klara
av arbetsbelastningen. Det har varit stor omsättning på
personal och mycket tid har lagts på rekrytering.
Anmälan enligt Lex Sarah gjordes till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) under våren med anledning av risk att enskilda skulle fara illa till följd av att
utredningar och insatser inte kunde handläggas enligt
gällande regler. Efter utredning och vidtagna åtgärder
från enheten har ärendet avslutats hos IVO.
Arbetsmiljöverket har under hösten gjort inspektion
med fokus på socialsekreterarnas arbetsmiljö och
ställt krav på åtgärder. Arbete för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav har gjorts under hösten och kommer
att fortsätta en bit in på 2017.
Under hösten gjorden en brukarenkät gällande
myndighetsutövningen. Svarsfrekvensen var ganska
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låg och några stora slutsatser kan därför inte dras.
Det som kan utläsas är inom ekonomiskt bistånd, där
svarsfrekvensen varit högst, att andelen positiva svar
på respektive fråga är mellan 67% och 100%.
Enheten bemannar tjänsten kurator på ungdomsmottagningen. Mottagningen fick under senare delen av
2016 stänga med anledning av brist på personal från
landstinget.
Under senare delen av 2016 har all personal inom
barn- och familjegruppen gått utbildning i ”Signs
of Safety” i syfte att utveckla utredningsarbetet. En
satsning som möjliggjordes i och med en ekonomisk
satsning från staten.
Öppenvårdsbehandlingen inom missbruk har utvecklats under året och har från maj till december haft
584 samtal/besök. Såväl familjehemsplaceringar som
institutionsplaceringar gällande vuxna har varit flera
än beräknat under hela året.
Integrationsenheten skapades under 2016. Integrationssamordnare anställdes i början av året. Det har
varit ett stort arbete att hitta bostäder till de nyanlända, integrationssamordnaren har idag upprättade
rutiner i mottagningskedjan.
Under året har det arbetats med att finna mer ändamålsenliga lokaler gällande HVB Gemenskapen. I
december slöts ett avtal med en privat lokaluthyrare.
Verksamheten flyttar i januari 2017 och ett stödboende kommer att startas. Politiskt beslut har fattats
att finna hemmaplanslösningar i egen regi till samtliga
ensamkommande barn.
Enheten har regelbundna samverkansmöten med
olika aktörer. Enheten initierade ett projekt tillsammans med Rädda Barnen, ett projekt som handlar om
traumamedvetenomsorg (TMO). Personal på länets
samtliga kommunala HVB kommer att utbildas i
TMO i två dagar.
Enheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning har, via statsbidrag, haft möjlighet att
satsa på viss fortutbildning till personal. Bland annat
har 15 undersköterskor genomgått specialpedagogik
1 och 2. Anpassad IT med Teknikcoacher har genomförts i steg 1 som en utbildning med riksintag på Mora
folkhögskola. Steg 2 har inneburit att det under hösten
utsetts teknikcoacher på alla LSS-bostäder i kommunen.
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Brukarundersökning har genomförts med resultat som
påvisar upplevelser av brister i såväl bemötande,
självbestämmande som bristande upplevd känsla av
trygghet. Förbättringsarbete inom dessa områden
påbörjas
Enheten för arbete och sysselsättning Arbetsmarknadsenheten (AME) har under året arbetat med att få
igång en samverkan med olika aktörer, både externa
och interna. Målgruppen har förändrats och genom
samverkan med olika aktörer har vi fått kännedom om
målgrupperna i ett tidigt skede. Samverkan med AF
har lett till att vi tillsammans jobbat för att möta de
behov och anpassa vårt arbete utifrån det arbetsmarknadspolitiska läget.
En fungerande arbetsgrupp/styrgrupp, Unga till sysselsättning, kom till på ett bra sätt. Här ingår Unga till
Arbete, ett projekt genom Region Dalarna samt det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för unga som är
i ”riskzonen” för att avbryta sina gymnasiestudier.
Daglig verksamhet: Även här har målgruppen börjat
förändras. De som vistas inom våra verksamheter blir
äldre och orkar inte delta på samma sätt som tidigare,
samtidigt ser vi en ny målgrupp komma in, personer
med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Under
sista delen av året har vi jobbat mycket med att få i
gång arbetet med teknikcoacher. Dessa skall jobba för
att ge stöd till den enskilde i bl.a. kommunikation.

Äldreomsorgen
Särskilt boende (SÄBO) Mycket fokus har under 2016
legat på nattfastan, måltidsmiljö, uppföljningar av
BPSD, aktiviteter och att genomförandeplan upprättas
vid inflyttning. På uppdrag av legitimerad dietist och i
samverkan med kostenheten har en förändrad måltidsfördelning genomförts på Backåkern, detta för att
främja ökad aptit, minska nattfastan och därigenom få
ett bättre välbefinnande hos boende. Den förändrade
måltidsfördelningen har lett till att det frigjorts mer tid
till aktiviteter och stimulans för boende, man upplever
mer lugn och ro på hela boendet.
Gruppledare har införts både på Orestrand och
Backåkern i september, dessa ska på uppdrag av
enhetschef ansvara för den dagliga driften. Laps Care
(planeringsverktyg) har införts på båda enheterna.
Ordinärt boende (hemtjänst) har utökats under
2016 med en enhetschef, område Östra (demensteam,
nattpatrull och boendestöd). Demensteam startade i
februari 2016. Teamet fick utbildning av kommunens
demenssköterska.
Boendestöd Hedslund och boendestöd/socialpsykiatri
slogs ihop under våren 2016. Denna verksamhet övergick från stöd och omsorg till äldreomsorgen. Boendestöd utför i snitt ca 750 timmar/månad.
Nattpatrullen gick över från område södra till östra i
september 2016. Kundunderlaget har växt i kommunens
norra delar vilket medfört ökade transportsträckor för
personalen. Det har även tillkommit att nattpatrul-
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len tar larmen nattetid från servicelägenheterna på
Orestrand.
Hemtjänst LOV:
Verksamheten har sedan införandet av valfrihet i hemtjänsten (LOV) 2012 arbetat fokuserat på att bemanna
efter kundernas behov. Den kommunala hemtjänsten
har ca 400 kunder geografiskt fördelat i hela kommunen. Västra gör i snitt ca 2 234 timmar/månad. Södra
gör i snitt ca 1 490 timmar/månad. Boda gör i snitt ca
455 timmar/månad. Furudal gör i snitt ca 477 timmar/
månad. Extern utövare hade i december månad 31
kunder fördelat på 741 timmar.
Det har införts gruppledare på projekt på norra, södra
och västra som ett chefsstöd till enhetscheferna. På
södra och västra har assistenttjänsten tagits bort och
gruppledarna gör även dessa arbetsuppgifter i nuläget.
Arbetet har minskat behovet av vikarier på enheterna.
Viktigt att kunna planera och planera om, då hemtjänstinsatserna kan förändras hastigt. Kontinuerlig
utvärdering av gruppledarna sker tillsammans med
enhetschefer och verksamhetschef. Hemtjänsten
Västra har på prov sålt ut städning på vissa kunder
(14 timmar/månad) till kommunens städenhet.
Mycket arbete har lagts ner på att rekrytera personal
till sommaren samt till övrig tid på året. Delar av personalen har under 2016 varit iväg på utbildningar tex
i: Våld i nära relationer, Temadag i psykisk ohälsa.
Revision av hemtjänsten har gjorts under året. Resultat
delges under början av 2017.
Resursenheten stängde den helgöppna verksamheten
i april 2016. Enheten har jobbat fokuserat med att
förbättra arbetsmiljön i gruppen. Enheten har ingått i
semesterplaneringsgruppen och har under året arbetet
fram ny process kring rekrytering av vikarier och
förbättrat rutiner gällande detta. Enhetschef har från
september arbetat i process med uppstart av ”bemanningsenheten”. Denna enhet kommer att lyda under
personalenheten från 1 januari 2017.
Hälso- och sjukvårdsenheten är från årsskiftet
organiserat direkt under verksamhetschef för hälsooch sjukvård. Rekrytering av legitimerad personal har
fortsatt varit en utmaning under året samtidigt som
enheten behöver verkställa avancerad sjukvård i
ordinärt såväl som särskilt boende. Hemsjukvården
arbetar fortsatt med gränsdragningar i ansvar mellan
kommun och landsting.
Demenssjuksköterskan arbetar såväl mot anhöriga och
personal som mot allmänheten. Hon har under året haft
interna utbildningar samt anhörigutbildningar. Har
under året fått 55 nya kontakter och har idag kännedom om 175 personer med demens i kommunen.

Anhörigstöd
Träffpunkten Buketten flyttade i december in i nya
lokaler vid gamla ”Närvik”. Verksamheten fortsätter
arbetet med att nå ut till fler målgrupper av anhöriga,
en till person har arbetat 50% med att stötta upp. Samarbete med vuxenskolan, diakonin samt andra funktio-
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ner inom kommunen har resulterat i flera utbildningar
och föreläsningar men även styrgrupper gällande
drog/missbruk samt fallprevention. Funktionen som
syn- och hörselinstruktör har under året haft många
uppdrag, såväl information som utbildning. Fortsatt
många frivilliga som ställer upp via väntjänsten.

ökade kostnader för övertid dock inte i samma omfattning som inom SÄBO. Verksamheten redovisar en
minskning av antalet utförda timmar från ca 85 300 tim
till 80 600 tim, dvs -4 700 tim (-5,5%). Utförda timmar
i egen regi minskar med ca -5 500 tim medan de
externt utförda timmarna ökar med ca 800.

Administration

Stöd och omsorg

Rättvik har tillsammans med Leksand, Mora, Orsa och
Älvdalen genomfört två utbildningar i ”ansvarsfull
alkoholservering”, riktade till främst serveringsansvariga på restauranger, men även till krögare. Handläggare har fortlöpande deltagit i länsvisa informationsdagar, även i samverkan med Värmland. Tillsyn
har genomförts i samverkan med räddningstjänst och
miljöförvaltningen. Två gånger har samordnad tillsyn
genomförts med polismyndigheten och räddningstjänsten. Under Classic Car Week CCW genomfördes
tillsyn 1 dag i samverkan med miljöenheten och
räddningstjänsten. Ingen ansökan gällande stadigvarande serveringstillstånd har inkommit. En krögarträff har hållits.

Inom blocket Stöd och omsorg har nettokostnaderna
för missbruksvården och barn-o ungdomsvården,
främst familjehemsvården, ökat. Kostnaderna för
ekonomiskt bistånd har minskat samtidigt som
kostnaderna för konsulter, socialsekreterare, har ökat.
Gruppbostäderna redovisar ökade nettokostnaden
medan verksamheterna personlig assistans och köpta
vårdplatser redovisar lägre nettokostnader.

Tillsyn av försäljning av folköl och tobaksvaror.
Samtliga försäljningsställen har besökts. Informationsmaterial (pärm från Länsstyrelse) och skyltar
angående åldersgräns har delats ut. Konferensdagar
har anordnats via Länsstyrelsen. Uppdatering av egenkontrollprogrammet har genomförts.

Personalkostnaden uppgår 2016 till 244,4 mkr, en
ökning i förhållande till 2015 om 16,7 mkr (7,3%).
För största delen av ökningen står utökad verksamhet
och avtalsenliga löneökningar. Förutom detta ökar
kostnaderna för övertidtid med 1,1 mkr (55,7%), för
fyllnadstid med 0,4 mkr (21%) och för sjuklön med
0,4 mkr (11%).

Under 2016 har en person beviljats skuldsanering, och
två personer väntar på beslut.

Räckte pengarna?
Socialförvaltningen redovisar 2016 intäkter om 147,6
mkr och kostnader uppgående till 420,4 mkr. Jämfört
med 2015 innebär detta ökade intäkter om 41,1 mkr
(38,6%) och högre kostnader om 47,5 mkr (12,7%).
Ökningen beror huvudsakligen på ett ökat mottagande
av flyktingar, framförallt ensamkommande barn. Förvaltningens nettokostnader uppgick 2016 till 272,8 mkr.
Jämfört med 2015 har nettokostnaden ökat med knappt
6,4 mkr, Detta motsvarar en procentuell ökning om
2,4%. I förhållande till budget redovisas en negativ
avvikelse om 2,8 mkr eller uttryckt i procent -1,1%.
Till förvaltningens resultat har förts 4 mkr av medel
som reserverats från tidigare år.

Äldreomsorg
Inom blocket äldreomsorg har nettokostnaderna ökat
med 4,8 mkr (3,4%). Nettokostnaden för verksamheten SÄBO har ökat bl a till följd av svårigheter att
rekrytera vikarier. I stället för att sätta in timvikarier
har ordinarie personal beordrats arbeta fyllnads- och
övertid till en betydligt högre kostnad. Inom denna
verksamhet har också kostnaden för sjuklön ökat. Vad
gäller kostnaderna för insatser i ordinärt boende redovisas dessa i stort sett i samma nivå som 2015. Här
har kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag minskat
kraftigt vilket kompenserar kostnaden för avtalsenliga
löneökningar. Även inom denna verksamhet redovisas
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Kostnaderna för flyktingverksamheten/Integrationsverksamheten har mellan åren ökat från 23,6 mkr
2015 till ca 62,7 mkr 2016. Denna verksamhet lämnar
för år 2016 ett överskott om ca 1,3 mkr.

Personalkostnader

Vart är vi på väg?
Under 2017 ska socialförvaltningen arbeta aktivt inom
målområdena utifrån hållbar utveckling. Ambitionen
är att väva samman de globala målen med de mål som
är riktade direkt till våra verksamheter.
Ökat fokus på samverkan såväl inom den egna förvaltningen som med andra förvaltningar, myndigheter
och allmänhet med syfte att stärka och säkerställa
enskilda individer och gruppers utveckling med rätt
stöd. Fortsatt fokus på att möta upp äldreutvecklingen
i kommunen. Vilken vård och omsorg behövs i
framtiden? Vad är det för boendeformer som behövs i
framtiden?
Smarta kvalitetshöjande lösningar i form av välfärdsteknologin: vad behöver vi, vad vill vi och vad kan vi?
Hur uppnår vi en långsiktig lyckad integration? Hur
kan vi möta upp och stödja de ensamkommande
barnens behov?
Hur fångar vi upp ungdomar och får dem att känna en
framtid i kommunen?
Vilka satsningar behövs för att kunna arbeta förebyggande från vaggan till graven?
Hur säkerställer vi personalförsörjningen i framtiden?
Kommer det att finnas tillräckligt många utbildade
personer och har vi förmågan att locka dom till oss?
Klarar vi framtidens krav på en alltmer avancerad
sjukvård såväl i särskilda boendeformer som i ordinärt
boende?

Årsredovisning 2016

Hur säkerställer vi att en förvaltning håller kvalitét
och utveckling inom så många områden som ligger
inom Socialförvaltningen? Ska förvaltningen koncentrera sig på medborgare i behov av stöd samt lägga

fokus på att arbeta förebyggande med att frigöra och
utveckla enskildas och gruppers egna resurser?
Målsättning är att arbeta för ett hållbart Rättvik

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2015

2016

260
32
85 312
9 794
131
18
43

255
31
80 620
10 562
131
16
45

Omsorg om funktionsnedsatta
Antal boende (platser) LSS
Antal externa platser SoL

43
4

43
2

Antal personer med beviljad daglig verksamhet
Antal personer med beviljad insats pers. ass. (Ej ersättning SFB)
Antal personer med boendestöd, socialpsykiatrin
Antal boendestöd

59
3
16
24

66
3
20
54

Äldreomsorg
Hemtjänst antal brukare
varav extern utförare
Hemtjänst antal utförda timmar
varav extern utförare
Särskilt boende antal platser
Särskilt boende antal korttidsplatser
Särskilt boende antal demensplatser

Individ- och familjeomsorg
Försörjningsstöd tkr
7 403
6 482
Antal personer/vårddygn, barn och ungdom		
HVB-hem (inkl. ensamkommande barn)
31 / 4 780
48 / 11 874
Familjehem
107 / 11 132
89 / 18 663
Antal placeringar missbruk
11
15 / 1 595
Antal öppnade utredningar
601
653
varav barn- och ungdomsutredningar
172
134

Driftsredovisning - nettokostnad (tkr)
2015

2016		

Bokslut

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

10 653

10 431

13 874

3 443

143 326

148 184

144 054

-4 130

Stöd och omsorg

88 754

89 996

87 555

-2 441

Hälso- och sjukvård

23 726

24 241

24 517

276

266 459

272 852

270 000

-2 852

Förvaltningsövergripande
Äldreomsorg

SUMMA

Årsredovisning 2016
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Utbildning tillhör de prioriterande verksamheterna i
Rättviks kommun. Målsättningen är att skolorna ska
utvecklas och att skolorna i byarna ska finnas kvar. I
Rättviks kommun finns det inte några friskolor.Under
2016 har Rättvik 363 barn inskrivna i förskolan, 14 barn
hos dagbarnvårdare. I grundskolan 1 107 elever årskurs
F-9 samt på gymnasiet 464 elever.

Vad hände 2016?
Än en gång blev Rättvik bästa dalakommun när det
gäller SKL:s öppna jämförelser, sjuttonde plats i landet.
Grundskolan och gymnasieskolan har startat ”Läslyftet”,
ett språkutvecklande arbetssätt för alla ämnen i skolan.
Alla lärare i förvaltningen deltar.
Något som präglat flera av våra skolor och förskolor
under året är den stora tillströmningen av nyanlända
barn och elever, vilket har lett till nya utmaningar för
våra verksamheter.
Förskolorna har arbetat med Matematiklyftet där all
personal deltar, samt matematikprojektet ”Alla vill
räkna”. Förskolan Solgården har legitimerats som
”Grön flagg” förskola och har i och med det tilldelats
Rättviks kommuns miljöpris.
Förvaltningen har arbetat intensivt med att ta fram en
ny ledningsorganisation till 2017 för grundskolan för
att utveckla ledarskapet och kvaliteten.
Nyhedsskolans allergiavdelning invigdes under året,
en stor satsning för Rättviks kommun och våra gravt
allergiska elever. Rättviksskolan och Nyhedsskolan
har försetts med baracker för att klara av elevökningen. Det har gett skolorna ett större lugn.
Staten har genomfört en stor lärarlönelyftssatsning
som också genomförts inom Rättviks kommun.
Problematiken med alltför små skolor och enheter
inom grundskolan har visat sig under året. Det är svårt
att rekrytera personal till de små skolorna. Där finns
en stor risk för arbetsmiljöproblem för lärarna, samtidigt som det kan vara svårt att upprätthålla en hög
kvalitet med ett litet antal barn och få lärare. På vissa
av kommunens mindre skolor är majoriteten av
lärarna obehöriga. I kommunen som helhet har vi
85% behöriga inom grundskolan samt 89% behöriga
på gymnasieskolan. I år har problematiken med
kompetensförsörjning ökat markant. Vi har svårt att få
utbildad personal till våra utlysta tjänster.
Alla elever från grundskolan kom in på gymnasiet på
sitt förstahandsval.
Gymnasiet har på grund av arbetsmiljöproblem varit
tvungna att dra sig ur lokaler vid häststallarna. Furudals skolas slöjdlokal stängdes på grund av säkerhetsoch arbetsmiljöproblem.
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Gymnasiet har genomfört en helt ny organisation när
det gäller språkintroduktionen inom IM-språk. Där
fortsätter tillströmningen av nyanlända att öka. Gymnasiet har också fortsatt utvecklingen av lärlingsprogrammen. Bland annat har ett flertal lärlingar praktiserat på våra förskolor. Skolan har även utvecklat sitt
samarbete med Leksands gymnasium, ett samarbete som
vi ser är nödvändigt för de två skolorna på lång sikt.

Räckte pengarna?
Barn- och utbildningsförvaltningens nettokostnad
uppgick till ca 227 mkr för 2016, vilket innebär högre
kostnader än budgeterat med 0,4 mkr. För 2015 var
siffran drygt 220 mkr.
Förvaltningens kostnader för personal 2016 uppgick
till 190,6 mkr (171,5 mkr 2015) vilket är 10,1 mkr
högre än budget. Personalkostnaderna har ökat på
grund av ett ökat elevantal med migrationen. De ökade
kostnaderna täcks till stor del av ökade statsbidrag.
Förvaltningens övriga kostnader uppgick till 123,8 mkr
(126,0 mkr 2015), vilket är 7,1 mkr över budget.
Intäkterna uppgår till 87,4 mkr (77,4 mkr 2015).
Intäkterna har ökat på grund av ökade statsbidrag,
främst för migration med 7,5 mkr och lärarlönelyftet
1,5 mkr.
Verksamheten inom förskola och pedagogisk omsorg
redovisar ett underskott på 0,4 mkr. Inom grundskolan
och särskolans verksamheter är nettokostnaden 1,9 mkr
högre än budgeterat. Kostnadsökningen beror bland
annat på ökade lönekostnader och ett ökat elevantal.
Kostnaderna för särskilda insatser har ökat i jämförelse
med budgeterat.
Musikskolans kostnader är 0,3 mkr lägre än budget då
långtidssjukskrivning medfört minskade lönekostnader
eftersom tjänsten inte ersatts fullt ut. Något lägre
elevantal har möjliggjort detta.
Nettot av de interkommunala intäkterna och kostnaderna uppgår till 25,3 mkr, 2,6 mkr högre än budget
och 3,7 mkr högre än utfall 2015.
Gymnasieskolans kostnad för personal under 2016
uppgick till 57,1 mkr vilket är 5,1 mkr högre än
budget och 7,2 mkr högre i jämförelse med 2015.
Gymnasiets resultat är 1,2 mkr sämre än budget när
gymnasiets del av förvaltningslednings kostnader
inräknats, exkl interkommunala ersättningsnettot.
Det beror på att elevantalet är högre än budgeterat.

Vart är vi på väg?
Den nya organisationen för grundskolorna startar. Det
ger ett större F-9 perspektiv i verksamheten. De nya
områden är Rättviksskolan och Nyhedsskolan (F-9),
Furudal, Boda och Ingels (F-9) samt Vikarbyn, Sätra
och Söderås (F-5).

Årsredovisning 2016

Att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
är viktigt. I samband med det arbetar vi med att utveckla kompetensen inom förvaltningen.
Utvecklingen med de nyanländas skolgång blir en
fortsatt utmaning. Hur blir det när våra asylboenden
stängs? Vad händer när statsbidragen minskar? Vad
kan vi upprätthålla för kvalitet?
Stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en viktig utvecklingsfråga framförallt
bland de yngre åldrarna.

alla våra skolor. En viktig fråga att ta på allvar är att
säkra behörigheten hos lärarna på våra skolor. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för oss för att
kunna upprätthålla och utveckla den höga kvalité vi
har på våra verksamheter.
Investeringar i nya lokaler på Nyhedsskolan och på
gymnasiet kommer att ske. Renoveringar av slöjdsalar
på grundskolan samt gymnasiets häststallar skall
genomföras.
Gymnasiet beräknar att bli över 500 elever igen.

Minskningen av elevunderlaget på våra mindre skolor
är en utmaning för att kunna hålla en hög kvalité på

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2015

2016

Nettokostnad/elev (kr) exkl. ledning och administration
		
Förskola
122 895
115 450
Pedagogisk omsorg
60 322
87 300
Fritidshem
27 527
27 500
Grundskola, inkl förskoleklass
75 946
75 438
Grundsärskola
349 631
343 200
Gymnasieskola inklusive naturbruksprogrammet
163 873
159 815

Driftsredovisning - nettokostnad (tkr)
2015

2016		

Bokslut

Bokslut

Budget

Förvaltningsledning

19 643

20 948

20 431

-517

Förskolan

42 595

43 131

42 743

-388

100 358

106 747

104 846

-1 901

3 640

3 659

3 934

275

75 445

76 129

74 923

-1 206

-21 541

-25 285

-22 642

2 643

Vuxenutbildning		

1 706

2 365

659

227 035

226 600

-435

Grundskolan inklusive särskola
Musikskolan
Gymnasieskolan
Gymnasieskolan IKE
SUMMA
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220 140

Budgetavvikelse
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Stab & Serviceförvaltningen
Vad hände 2016?
Kanslienheten
Kanslienheten ansvarar för den centrala sammanträdesadministrationen, informationsverksamheten,
utredningar, statistik och prognosverksamhet, kommunaljuridisk rådgivning samt administrativ service
till borgerliga vigselförrättare, centralarkiv, folkhälsa
och valnämnden.
Enheten har under året samverkat med förvaltningarna
i administrationen av utskotten under kommunstyrelsen. Kanslienheten har även medverkat vid yttrandet
över storregionsutredningen, tagit fram förslag till nya
förändrade lokala ordningsföreskrifter samt tagit fram
beslutsunderlag till nya Visit Dalarna m.m. Pensionsavgång har skett vid centralarkivet.
Kommunfullmäktiges sammanträden under året har
sänts via egen webb med möjlighet att lyssna i efterhand. Arbetet med att implementera det nya informations- och dokumenthanteringssystemet har fortsatt
under 2016. Enheten har medverkat med kommuntält
under Rättviks vår och höstmarknad.
Folkhälsofunktionens övergripande uppdrag är att nå
ut brett med kunskap och insikt för en fortsatt positiv
hälsoutveckling. Arbetet inom de olika verksamhetsområdena har genomförts och utvecklats enligt plan.
Överenskommelse med polisen avseende ett gemensamt brottsförebyggande arbete under tiden 2016-2018.
Fokusområdena är: Trafik, Integration, Drogförebyggande arbete, Våld i nära relation och kränkande
behandling på nätet samt Stora evenemang. Arbetet
bedrivs i BRÅ, det lokala brottsförebyggande rådet.
Samordning mot relationsvåld med arbetsnamn ”Våga
hjälpa!” har pågått under 3 år med drogförebyggaren
som samordnare. Delar av den samverkansgrupp, för
att CCW ska fungera i samhället, finns i Våga hjälpas
styrgrupp. Med utvecklingsmedel från socialstyrelsen
har arbetet mot våld i nära relationer under 2016
fokuserat på kvalitetsutveckling av olika aktiviteter i
”basnätverket”. Samordnaren gick upp i tjänstgöring
under hösten 2016 för att koordinera aktiviteterna.
Informationen på kommunens webbsidor har översatts
till engelska. Nätverkets kommunikationsvägar har
stärkts och utbildning av personal och anhöriga haft
hög prioritet.
En ny nationell och regional ANDT strategi 2016-2020,
lanserades under året. Arbetet med revidering av kommunens Drogpolitiska handlingsplan har påbörjats –
ska fasas ihop med kommunens hållbarhetsarbete och
Folkhälsoprogram.
Arbetet i processen ”Hälsosamt åldrande hela livet”
påbörjades våren 2013. I bred samverkan har arbetet
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sedan dess utvecklats med aktiviteter och träffar. Ett
tiotal träffar med representanter från pensionärs- och
handikappföreningarna har genomförts. Delaktig i
arbetet gällande ”äldres önskemål om attraktiva
mötesplatser” samt tillgänglighetsarbetet för personer
med funktionsnedsättningar.
Mässa 55+ genomfördes lördagen den 17 september.
Mycket populär mässa med cirka 600 besökare och
ett fyrtiotal lokala utställare. Mässans arbetsgrupp har
bestått av; SPF (projektledning), ABF, Vuxenskolan,
Buketten och Folkhälsan. Rättviks judoklubb som
var en av mässans utställare startade under hösten
en fallförebyggande träningsgrupp med 17 deltagare
som anmälde sig under mässan. Fortsättning till våren
2017. Gruppen gratis träning för 85 + på Koppjärk har
varit igång sedan start efter Mässa 55+, 2014.
Antalet ärenden i diariet var vid årsskiftet 785 stycken.
Under året har 68 sammanträden hållits vilket resulterat i beslut i 1009 paragrafer. Kommunfullmäktige/
kommunstyrelsen har behandlat 15 medborgarförslag
och 7 motioner.

Personalenheten
Uppföljningssystem för systematiskt
arbetsmiljöarbete tas i bruk.
Under 2016 har samtliga arbetsplatser genomfört uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt
den modell som är antagen. Sammanställningar har
gjorts på förvaltning- såväl som kommunövergripande
nivå och rapport har redovisats i kommunstyrelsen på
junisammanträdet.
Införande av ett kommunövergripande
bemanningscenter.
Resursenheten byter namn till bemanningsenheten
och placeras i Stab- och serviceförvaltningen från
2017-01-01 och kommer under första kvartalet 2017
successivt ta in de verksamheter som nyttjar korttidsbemanning.
Övergång till nytt arbetssätt för
lönekriterier påbörjat.
Arbeta med framtagande av nya lönekriterier enligt
det nya arbetssättet är i full gång och kommer färdigställas under 2017.
Handlingsplan för utveckling av chefer och
ledare implementeras.
Arbete i linje med handlingsplanen som löper över tre
år fortskrider enligt plan.
Utökat friskvårdsbidrag
Beslut taget om att höja friskvårdsbidrag till medarbetare från 500 kr till 1000 kr, gäller från 2017-01-01.
Arbetsmiljö och hälsa
Upphandling av förtegshälsovård har genomförts och
nytt avtal finns på plats. Omkring 200 medarbetare
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var med och sprang/promenerade Blodomloppet iförda
Rättviks kommuntröjor i slutet av maj.

Ekonomienheten
Att vara ekonomistöd åt kommunens politiker och
förvaltningar är huvuduppgifterna för ekonomienheten.
Förutom boksluts- och budgetarbete är de löpande
uppföljningarna under året en av tyngdpunkterna i
arbetet för ekonomerna vid ekonomienheten. I övrigt
finns även kassafunktion, kravverksamhet och inköpssamordning vid ekonomienheten.
Under året har det skett vissa personalförändringar
på enheten. Kommunens ekonomichef sedan många
år, Sven Kanth, har gått i pension efter sommaren
och har från och med den 1 augusti efterträtts av Ann
Lissåker. Även en av ekonomerna på barn- och utbildningsförvaltningen har slutat sin anställning i mitten
av augusti och en ny ekonom har börjat i mitten av
september.
Under 2015 påbörjades en omfördelning av arbetsuppgifter inom enheten. Under 2016 har arbetet med
omfördelningen fortgått och avslutats. Bland annat har
avgränsningen mellan Skoljordbruket AB och kommunen förtydligats och uppföljningen av gymnasieskolans
verksamhet har lagts om till att följa den för barn- och
utbildningsförvaltningen i övrigt. Kommunen har drivit
projektet ”Rättvisa affärer”, vilket har lett till att
kommunen har ombetts att ingå i arbetsgruppen för
Upphandlingsdialog Dalarna (UDD). Upphandlingsdialog Dalarna ett projekt i Länsstyrelsens regi för att
tillgängliggöra offentliga upphandlingar för små och
medelstora företag. Fokus under 2016 har varit på
direktupphandling och att utarbeta en modell som kan
användas av upphandlande myndigheter, ex kommuner. Denna modell är delvis baserad på den så kallade
”Rättviksmodellen” som är en av grunderna i kommunens projekt ”Rättvisa affärer”.
Kommunens deltagande i projektet Kommunernas
Kvalité I Korthet (KKIK) har fortsatt även under
2016. Projektet handhas av Svenska kommun- och
Landstingsförbundet (SKL). Deltagande kommuner
ökar för varje år och deltagarantalet är nu uppe i drygt
220 st. Syftet med projektet är att kommunerna ska
lära av varandra och ta till sig goda exempel för att
omsätta dessa i den egna verksamheten.

IT-enheten
Under 2016 har IT-enheten genomfört många förändringar för att komma ifatt (både tekniskt och
arbetssätt) och samtidigt etablera en god dialog med
verksamheterna. Att få IT-frågor att bli en ledningsfråga har också varit prioriterat. Detta arbete har gett
god utdelning vilket också skapar en utmärkt grund
inför framtiden. En upphandling är genomförd och ett
partneravtal kring IT är skrivet med extern part.
Systemmässigt har elevsidan slagits ihop med administrativa sidan för att uppnå effektiv kontohantering
på ett ställe. Vilket i sin tur minskat administrationen i
andra kringsystem.

Årsredovisning 2016

De första delarna av Office365 har etablerats under
året vilket på det stora hela gått bra.
IT-enheten har etablerat en ny säkerhetslösning från att
i princip inte haft någon tidigare. Detta var en mycket
allvarlig situation som uppdagades och tvingade
fram omedelbart agerande. Säkerhet i form av både
tillgänglighet och övervakning är nu på plats.
Påbörjat införande av e-tjänster och dialogen kring
detta. Som extra hjälp i länet finns ett länsprojekt
med extern projektledare för att hämta kunskap och
erfarenhet från.
Den gamla interna ekonomiska modellen som var
otydlig och till viss del orättvis har nu förändrats vilket
ger möjligheter fram över att följa upp till exempel
nyckeltal på ett mer effektivt sätt.

Kostenheten
Vidare utvecklat arbetet med återtag av råvaror från
Stiernhööksgymnasiet. Test av lammslakt under hösten
med gott resultat. Styckning flyttad från Mora till
Ickholmen, där vi även kommer att kunna ha praktikplats för kockarna i köken.
Köttskola genomförd med Görgen Tidén under våren
och så gjordes ett studiebesök för äldreomsorgsköken
på Kungsljuset i Borlänge under höstlovet. Arbetet
med dietisten pågår och det har införts bland annat
”fredagsmys” och nya kosttyper.
Ett nytt projekt med ändrade mattider påbörjat i
september i Boda. Utvärdering under våren 2017. Ny
kostguide för äldreomsorgen framtagen mm. Fortsatt
förbättra kommunikation, valbarhet och leveranssäkerhet mellan kök och avdelningar inom äldreomsorgen. Arbetet pågår kontinuerligt. Fortsatt arbete
med, utveckling av matlagning, arbetsmetodik/flöden
på våra tillagnings-och mottagningskök.
Livsmedelsupphandling är genomförd tillsammans
med inköpsfunktionen. Nya avtal klart för mejeri, ägg,
färsk fisk, kött och chark från och med 2016-10-01.
Arbete med 2017 års upphandling är påbörjad.
Varit med och tagit fram kokboken Kokbok för världens viktigaste matgäster del 2.

Städenheten
Städenhetens uppdrag är att vårda och rengöra
kommunens lokaler så att vi har trevliga och fräscha
miljöer för medborgare och medarbetare samt för att
upprätthålla fastigheternas värde. Det har varit ett
stabilt år på städenheten utan några större händelser.
Rättviksskolan har utökat med 4 baracker av skolsalar
och Nyhedskolan med 2 baracker. Nyhedsskolans
allergiavdelning startades igång under våren, lokalvård sker på kvällen. Enheten har under hösten åtagit
sig lite hemtjänststädning på prov.
Fortsatta uppföljningar av städkvalitén har gjorts under 2016. Tre nya kombiskurmaskiner har inhandlats.
Enheten har satsat på mer friskvård inom verksam-

35

heten, i form av gruppträning. Detta har resulterat i
starkare och uthålligare personal, dessutom en otrolig
sammanhållning och alla ställer upp för varandra när
det behövs.

Räddningsavdelningen
Räddningsavdelningens två arbetsområden är förebyggande verksamhet inklusive sotningsverksamhet
samt operativ verksamhet räddningstjänst. Räddningstjänståret har präglats av ett stort antal larm 324
stycken varav 25 är hjälp till andra kommuner bland
annat räddningsdykning.
Planerade tillsynsbesök avseende brandskydd och
brandfarlig vara har utförts enligt tillsynsplanen.
Utbildning i brandskyddsfrågor samt utbildning i
hjärt- lungräddning anordnats för ca 700 kommuninnevånare. Brandskyddskontroller och sotning har
utförts enligt plan.
Viktiga faktorer för en hög skyddsnivå för ett flertal
olyckstyper utgörs av den enskildes kunskaper, beteende och medvetenhet om olyckor och olycksrisker.
Genom information och utbildning kan räddningstjänsten stödja den enskilde i arbetet med att höja
nivån på skyddet mot olyckor samt rätt agerande vid
eventuell olycka. Inga personer har omkommit i samband med olyckor. För övrigt har vi varit förskonade
från svårare bränder.
Under året har vi utbildat tre personer i räddningsledning A, två i Furudal och en i Rättvik. Fyra personer
har också gått räddningsinsatsutbildning.

Räckte pengarna?
Förvaltningen totalt visar ett underskott på ca 570 tkr
men det är stor variation mellan enheterna inom
förvaltningen.
Kanslienheten har ett underskott på 690 tkr. Ökade
personalkostnader och minskade intäkter (folkhälsa)
samt ökning av semesterlöneskulden är orsaken.
Personalenheten har ett överskott om drygt 600 tkr.
Orsak till detta är främst underbemanning till följd av
personalomsättning på enheten.
Ekonomienheten har ett överskott på ca 740 tkr.
Orsaken är främst att ett antal större aktiviteter, bland
annat uppgradering av ekonomisystemet, inte genomförts under året vilket har gett lägre kostnader. Intäkterna har blivit större än budgeterat på grund av en
större volym sålda tjänster till de kommunala bolagen
än budgeterat.
IT-enheten redovisar ett underskott på ca 550 tkr vilket kan förklaras med huvudsakligen fyra anledningar.
Korrigering från tidigare fellicensierade Microsoftlicenser. Skapa en tillräcklig säkerhetslösning var
helt tvunget med tanke på att inget fanns tidigare.
Oväntade omställningskostnader på grund av tidigare
felaktigt konfigurerade system kring införandet av
Office365. Ändring av en felaktig och orättvis intern
ekonomisk modell bidrog också.
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Kostenheten redovisar ett underskott på drygt 560 tkr,
vilket bland annat beror på ökade personalkostnader
och råvarukostnader.
Städenheten har ett överskott på 426 tkr. Överskottet
beror främst på rationaliseringar och minskade vikariekostnader.
Räddningsavdelningen uppvisar ett underskott gentemot budget på ca 540 tkr. Orsaken till underskottet
är ökade kostnader för ökat antal larm samt ökade
kostnader för underhåll, drivmedel, hyra och personalkostnader med bland annat nytt avtal för RIB-personal.
Sotningsintäkterna är något lägre än budgeterat på
grund av tjänstledighet samt sjukfrånvaro. Högre utbildningskostnader på grund av uppkommen vakans.

Vart är vi på väg?
Kanslienheten ska genomföra kontinuerlig uppdatering av kommunens webbplats enligt senaste riktlinjer
gällande tillgänglighet och innehåll. Enheten skall
omforma och utveckla intranätet för alla användare
inom kommunen. Fortsätta arbetet med införandet
av det nya dokument- och informationshanteringssystemet. Tillgängliggöra centralarkivets handlingar
digitalt. Fortsätta utveckla Hälsosamt åldrande hela
livet – i bred samverkan öka kommuninvånarnas upplevelse av social trygghet och säkerhet.
Personalenheten ambition är att ytterligare stärka
det strategiska samarbetet med förvaltningarna och
dess chefer och bidra med enhetens kompetens för
att vidareutveckla organisationen inom de strategiska
områdena arbetsmiljö och hälsa, lönebildning och förmåner, kompetensförsörjning samt chef- och ledarutveckling/medarbetarskap.
Ekonomienheten genomför som ett led i att vara
ett stöd till kommunens politiker ett arbete med att
ta fram underlag för en diskussion om kommunens
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. En
översyn av vissa grundläggande administrativa rutiner
har påbörjats. Bland annat kommer ett nytt system för
att genomföra kontroller i samband med betalning av
leverantörsfakturor att införas under våren 2017, för
att testas under ett år.
Omorganisationen under 2015 och 2016 avseende
ekonomernas ansvarsområden inom enheten är nu
genomförd, men behöver få sätta sig ordentligt. Även
om enheten nyss har genomgått en omorganisation
finns idéer om nya arbetssätt mellan ekonomerna.
För IT-enheten kommer huvudfokus under 2017 att
ligga på verksamhetsutveckling/dialog, öka antalet
e-tjänster och informationssäkerhet. Påbörja att bygga
ihop våra system under en gemensam yta dvs intranät/hemsida. Detta ligger som en naturlig del när
flytten till molnet kommer att ta rejäl fart. Detta är
vad som kallas Portaltänk! En väg in till alla system
oavsett teknisk utrustning och oberoende fysisk plats.
Tillsammans med detta tänk ligger en så kallad ”APP”
nära till hands att börja titta på.
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Att fortsätta och slutföra den nödvändigt och hastigt
införda säkerhetslösningen. Med säkerhet avses såväl
tillgänglighet, driftsäkerhet som säkerhet för den
enskilde. Allt pekar på att säkerhetsproblematiken
kommer att öka avsevärt framöver. Det är en mycket
oroande utveckling därför är kontroll av våra system
helt avgörande för en säker drift. En IT-strategi skulle
ha tagits fram 2016 men hanns inte med utan tas fram
under 2017 istället.
Rättvik tillsammans med alla kommuner i Dalarna
genomför för närvarande en telefoniupphandling. Den
kommer att bli klar under våren 2017 och generera en
hel del arbete. Wifi kommer att fortsätta byggas ut och
som det ser ut nu slutföras under året dvs alla kommunala verksamheter täcks på ett tillräckligt bra sätt.
Kostenheten ska vidareutveckla arbetet med återtag
av råvaror från Stiernhööksgymnasiet. Upphandlingsarbete med inköpare angående nya livsmedelsavtal
kommer att genomföras under 2017. Genomföra
studie/utbyte med äldreomsorgskök i någon av våra
grannkommuner. Fortsätta att utveckla måltidssituationen på äldreomsorgsboenden. Förbättra kommunikation, valbarhet och leveranssäkerhet mellan kök och
avdelningar inom äldreomsorgen som är ett kontinuerligt arbete. Fortsatt införande av portionsbeställ-

ningssystem. Riktlinjer till Rättviks kommuns antagna
övergripande kostpolicy ska arbetas fram för skolverksamheterna i samarbete med Barn och ungdomsförvaltningen. Kostenhetens riktlinjer är framtagna
och implementerade med berörd kostpersonal, återstår
rektorers arbete med pedagoger.
Inom städenheten fortsätter utveckling och effektivisering av avtal hos kund och därmed eventuellt minska
kostnader för kunden. Enheten fortsätter att arbeta
effektivt och miljövänligt med bioteknik samt med att
uppdatera maskinparken. Ambitionen är att köpa in en
elbil till enheten under 2017. Några pensionsavgångar
sker under 2017 och rekrytering pågår, men det är
svårigheter att få rätt personal.
Räddningsavdelningens huvuduppdrag ska vara att
stödja den enskilde så att denna kan ta sitt ansvar för
att eliminera, förhindra och begränsa olyckor i enlighet med gällande lagstiftning. Eftersom organisationen för räddningsavdelningen finns på olika platser i
kommunen lämpar det sig väl att styrkorna agerar vid
andra nödlägen än räddningstjänst, insatser i väntan
på ambulans, vid störningar i infrastrukturen, assistans
till hemtjänsten, olika serviceuppdrag mm. Framtida
flytt av dygnsambulans till Leksand gör att frågan om
IVPA-verksamheten är viktigare än någonsin.

Driftsredovisning - nettokostnad (tkr)
2015

2016		

Bokslut

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

Kanslienheten

5 582

6 290

5 600

-690

Personalenheten

6 652

5 963

6 575

612

Ekonomienheten

5 058

5 314

6 050

736

IT-enheten

5 051

5 148

4 600

-548

Kostenheten

431

562

0

-562

Städenheten

-580

-426

0

426

Räddningsavdelningen

13 358

14 018

13 475

-543

SUMMA

35 552

36 869

36 300

-569
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Samhällsutvecklingsförvaltningen
Vad hände 2016?
Mark- och planenheten
Arbetet med att skapa nya tomter för både bostäder
och industri har fortsatt under året. På Lissbrändanområdet har byggande av hyresbostäder påbörjats och
en intressent planerar för byggande av enfamiljshus.
Efterfrågan är god och vi kommer att efter 2016 års
förarbeten ha ett antal olika tomter att erbjuda intresserade under 2017 både för bostads- och industribyggande.
Ett intensivt arbete har genomförts under året med
färdigställande av bl.a. Linjevägen, Faluvägen och
Prästskogsgatan samtidigt som arbetet fortsatt med
utbyte av vägbelysning samt beläggningsarbeten.
Tyvärr har förvaltningen haft svårt att rekrytera personal inom planverksamheten, vilket inneburit att en del
ärenden/uppdrag har fått prioriteras bort pga resursbrist. Ett av dessa uppdrag är färdigställandet av den
nya översiktsplanen.

Miljö- och Byggenheten
Miljö- och byggenheten har fullgjort de uppgifter som
ankommer på kommunen enligt bestämmelser i byggnadslagstiftningen, miljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen med flera.
Syftet med detta har varit att genom tillämpning av
gällande lagstiftning verka för ett långsiktigt hållbart
samhälle, där medborgarna ges goda livsbetingelser
och där entreprenörskap, innovation och kreativitet
främjas. Vi ser regeltillämpningen som ett verktyg
för att utveckla Rättvik till ett hållbart samhälle, och
arbetar med det inom ramen för konceptet Tillväxt
och Tillsyn.
Miljö och byggenheten har under året handlagt över
1 000 ärenden tillsammans med våra företagare och
medborgare. Andelen nybyggnationer av permanentoch fritidsboende har ökat med 60% jämfört med
2015. Enheten har under året jobbat intensivt med
nyrekryteringar.

Näringslivsenheten
Under 2016 ökade den samlade företagsstocken (netto)
i Rättviks kommun med 27 företag. Det betyder att
kommunen bibehåller en tillväxt i företagandet, en
grundförutsättning för samhällsekonomin. Vi bibehåller också vår placering som bästa kommun i länet när
det gäller företagsklimat, en grundförutsättning för
god tillväxt även det, och ett resultat av ett målinriktat
arbete.
Under 2016 påbörjade näringslivsenheten en viktig
förändring i inriktning, genom att vi kompletterade
upp vår kompetens med en hållbarhetsstrateg. All
tillväxt som sliter på sociala och ekologiska system är
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kortsiktig och genom vår förändrade inriktning visar
vi att vi menar allvar med den insikten. Det ger oss
också möjligheten att i projekt, vid rådgivning internt
och externt och i dagliga möten med företagare kunna
addera hållbarhetsaspekter såsom livscykelanalyser,
CSR, ekologiskt fotavtryck, Globala Mål och andra
viktiga verktyg för att nå en hållbar utveckling med
tanke på kommande generationer.
Vår tillväxttakt tillsammans med företagsklimatet och
den nya inriktningen har inneburit att vi tagit stora
steg framåt i ambitionen om en hållbar samhällsutveckling, samtidigt som ökningen av företagande
ställer större och större krav på vår verksamhet. Vi
fortsätter därför att arbeta med extern finansiering för
att växla upp så mycket som möjligt av vår ekonomiska
ram. Under 2016 bedömer vi att vi uppnått ca 75% av
våra verksamhetsmål.
Utöver och i samklang med verksamhetsmålen har
enheten under året levererat:
• En affärsplan tillsammans med besöksnäringen för
besöksnäringen.
• En turismstrategi för kommunen.
• En etableringsgrupp för att underlätta etableringar i
Rättvik.
• Påbörjat arbetet med att införliva de globala målen i
Rättviks mål politiskt.
• Tre föreläsningar hållbarhet.
• Två externt finansierade projekt.
• En avknoppning i form av att arbetet med Visit
Rättvik och dess affärsplan nu ligger hos Rättviks
Turistförening efter projektslut.
• Ett stort engagemang och arbete för att förbereda
Rättvik både politiskt och näringslivsmässigt för
Visit Dalarna.
• Påbörjat arbetet med en unik plattform för hållbar
tillväxt, Hållbart Rättvik.

Ungdoms- och fritidsenheten
Spridningsarbetet av den antagna ungdomspolitiska
strategin och resultatet från Luppundersökningen 2015
genomfördes under året. En del av detta var genomförandet av Forum Ung där närmare 100 ungdomar,
politiker och tjänstepersoner genomförde gruppdiskussioner kring frågeställningar utifrån LUPP-resultatet. Kommunutvecklarna, som feriearbetade under
sommaren, redovisade vad de kommit fram till och
överlämnade sina förslag till utveckling till ansvariga
politiker och tjänstepersoner.
I de öppna verksamheterna Wasaborg/Santana har besökarna uppmuntrats genom bl.a. ”idéverkstäder” och
om möjligheten att söka pengar från Penningpungen
för att genomföra arrangemang.
Ungdomar arrangerade Junifestivalen, med över
hundra deltagande ungdomar, vid skolavslutningen.
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Arrangemang finansierades dels med medel från Penningpungen och dels via integrationsmedel.

haft lokalerna som samlingsplats utan att ha tagit del
av verksamheten.

Wasaborg stängdes pga ledarbrist fr.o.m. månadsskiftet
november/december till årets slut. Under denna period
har ledarstaben kompletterats och kompetensutvecklas
för att kunna erbjuda en kvalitetsmässigt bra verksamhet fr.o.m. 2017.

Under 2016 har allmänheten kunnat ta del av ett 40 tal
program i kulturhusets hörsal, allt från teater, till
debatter, samhällsinformation och konserter. Ett fokus
har legat på integration och hållbarhet. Nämnas kan
besöket från SR:s utrikes korrespondent Vadislav Savic
som berättade om nuläget i Syrien och Mellanöstern.
Ett annat välbesökt program var där Professor Mattias
Gardell och författaren Gellert Tamas hade ett uppskattat samtal kring ämnet Extremisten – ett barn av sin tid.

För att öka tillgängligheten till leder och fäbodstigar
finns nu kartor att skriva ut/ladda ned från kommunens webbplats. Rättviks kommun tillsammans
med Mora, Orsa och Leksands kommuner har nu en
gemensam ”kartportal” för Siljansleden på sina webbplatser. Intresset för vandring i skog och mark fortsätter att öka och då främst bland utländska medborgare.
För Jarlområdet har planering av utegym i samverkan
med IK Jarl samt utvecklingsarbetet med elljusspåret
fortsatt. Samtliga markägare som är berörda av elljusspårets sträckning har kontaktats och nyttjanderättsavtal tecknats, markbyten för de som så önskat har
genomförts. Under hösten genomfördes avverkningar
utefter elljusspårets sträckning för att ge snön möjlighet att komma ned på marken, vilket medförde att det
var möjligt att erbjuda skidåkning på natursnö redan i
början av november.
Under sommarlovet erbjöds barn och ungdomar i
åldern 6-15 år kostnadsfria sommarlovsaktiviteter i
form av fotbollsskola och simskolor i samarbete med
föreningar i kommunen. Aktiviteterna kunde vara
kostnadsfria genom erhållet statligt stöd från MUCF
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).
Kommunfullmäktige antog nya normer för föreningsbidrag i vilken samtliga bidrag till ideella organisationer från kommunen finns beskrivna. En föreningsdag
arrangerades under en friluftsdag för Rättviks- och
Furudalsskolans elever i år 6-9. I samverkan med
skolornas personal och 14 medverkande föreningar
erbjöds prova-på-aktiviteter, vilket var väldigt uppskattat av både föreningar och elever.

Kulturenheten
Biblioteket blev i media uppmärksammat som Dalarnas mest välbesökta bibliotek sett till invånarantal.
Biblioteket har ett ständigt uppdaterat bestånd av
media och trogna låntagare. Under 2016 har Länsbibliotekets satsning ”Delad läslust” varit en del av
verksamheten. Biblioteket har varit en viktig mötesplats för integration och mångfald och har även fungerat som en viktig informationsplats för turisterna,
både när det gäller tillgång till internet och personlig
service.
Ett hundrafemtiotal pedagogiskt handledda aktiviteter
har genomförts för barn och ungdomar under året. Ett
samarbete mellan skola och kultur ger alla förskoleoch skolbarn möjlighet att ta del av professionell kultur. Rättviks barn och ungdomar har fått möjlighet att
genom utställningen ”Kännbart” prova på och prata
om att vara dövblind. Under hösten har det på biblioteket varit vissa ordningsproblem då unga besökare
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Varje måndag hålls Språkcafé i kulturhuset och samarbete pågår också med projektet Språkvän. Under
våren 2016 översattes vår annonsering till arabiska av
en språkprao. Under hösten samlade vi kommunala
tjänstemän och ideella krafter som resursgruppen för
att ge möjlighet till Rättviks invånare att få information om kommunens ansvar i migrationsarbetet.
I Rättviks konsthall har det under året varit sju utställningar enligt vårt uppdrag att visa samtida konst.
Utställningen Kännbart – utan syn eller hörsel bjöd på
möten mellan teckenspråksvärlden och konstscenen.
Människor med dövblindhet samt tillgänglighets perspektiv stod i centrum. I anslutning till utställningen
genomfördes olika aktiviteter såsom workshops och
föreläsningar och guidningar på teckenspråk.
Entréhallen har huserat 12 utställningar. Nämnas kan
Förskolornas vårsalong och Ranka Gatus sommarutställning som visade en hemvändande rättvikare med
ett långt yrkesliv som professionell dockmakare i
USA.
Bildarkivet har under året, med stöd från Leksands
sparbank och i samarbete med Leksand kommuns
bildarkiv, kunnat sjösätta projektet att lägga ut bildarkivsmaterial på webben. En av väggarna i entréhallen
har permanentats för tematiska fotoutställningar från
vårt bildarkiv. Många samtal om fotografiernas innehåll mellan bildarkivsföreståndaren och Rättviksborna
har gett upphov till nya viktiga fakta.
Naturmuseet har under 2016 fortsatt renoverats. Ett
bidrag om 60 tkr har tilldelats från kommunens integrationspott. Med dessa medel vill vi göra naturmuseet
mer tillgängligt och översatta material till flera olika
språk. Med bidrag kunde vi ansöka om bidrag från
LONA- lokala naturvårdssatsningen då museet är i
behov av en mer genomgående renovering.
Under året har kulturenheten samarbetat med föreningar och studieförbund både gällande programverksamhet och utveckling av deras verksamheter. Detta
i form av bidrag men också i form av arbetskraft
gällande annonsering av t.ex. hembygdsgårdar och
museer runt om i kommunen.
Konsumentvägledning har skett i samverkan med
Mora och Orsa.
Året avslutades med utdelningen av 2016-års kulturpris, som tilldelades eldsjälen och trumpetaren Sege
Johansson.
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Räckte pengarna?
Genom ett aktivt arbete med förvaltningens ekonomi
kopplat till verksamhetsstyrning, redovisar förvaltningen ett överskott på drygt 1 mkr för 2016. Detta
innebär att SUF håller sin budget för fjärde året i rad.
Personalkostnaden ökade med 2,4 mkr jämfört med
2015, vilket till stor del beror på att kostnader för
avgångsöverenskommelser om 1,7 mkr bokförts 2016.
Noterbart är att av de 2 mkr som överförts från
kommunstyrelsen till täckande av prognostiserade
kostnader för kollektivtrafiken kvarstår 0,7 mkr. som
inte upparbetats. Alla enheter har genom aktivt samarbete bidragit till det goda resultatet. En viktig faktor
för att uppnå målen har varit möjligheterna till extern
finansiering via projekt. Genom den typen av finansiella upplägg kan en bred verksamhet säkras med
begränsade medel.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har av investeringsbudgeten förbrukat totalt 8,4 mkr, motsvarande 99%
av tilldelade medel.
Bland större genomförda åtgärder finns:
- Linjevägen i Furudal
- Faluvägen
- Prästskogsgatan
- Beläggnings- och vägbelysningsarbeten
Investeringsmedlen för pendlarparkeringar Söderås
och Vikarbyn upparbetades inte på grund av att överenskommelser med Trafikverket och Dalatrafik inte
kunnat komma till stånd.

Vart är vi på väg?
Mark och Planenhetens utmaning för 2017 och framåt
är att lyckas rekrytera kompetent personal men också
se till att nuvarande personal stannar kvar. Detta för
att uppfylla vår strävan att ligga steget före i markoch planprocesserna.
Utvecklingen på bostadssidan ser ljus ut. Mark har
sålts för byggande av flerfamiljshus/hyresrätter vid
Lissbrändavägen och inom kort färdigställs tomter för
villabebyggelse vid Lissbrändan samt industritomter
vid den så kallade ”Lastbilsparkeringen”. Planering
för Persborgsområdet pågår för att komma vidare i
planprocessen. Underhåll och förbättringar av vägar,
GC-vägar, trottoarer och belysning fortsätter enligt
plan.
Hur kollektivtrafiken ska regleras under 2017 och
framåt är i dagsläget inte klart. Om det liggande
förslaget godkänns så ökar kommunens kostnader för
kollektivtrafiken med ca 3 mkr.
Miljö och Byggenheten fortsätter att leda utvecklingen inom regeltillämpning, på ett sätt som gynnar
kärnvärdena i Rättvik som boendeort, besöksort och
företagarort. Antalet inkomna ärenden till miljö- och
byggenheten är fortsatt högt och antalet överklagade beslut minskar. En möjlig förklaring är att den
metodik vi utvecklat får genomslag i form av nöjda
medborgare, utan att vi tullat på säkerhet, kvalitet och
miljö. I framtiden kommer vi förmodligen, i likhet
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med andra småkommuner, att bli alltmer beroende
av samarbete med andra kommuner och av inhyrd
personal med spetskompetens. Deltagandet i föreningen Tillväxt och Tillsyn borgar för att vår position i
sådana framtida samarbeten är god.
Näringslivsenheten har ambitionen att vara en av
Sveriges modernaste näringslivsenheter när det gäller
att driva utveckling för småföretagare. Erfarenheter av
arbetet med Tillväxt & Tillsyn och på senare tid med
turismstrategi och affärsplan för besöksnäring samt
handel ger en insikt i vikten av att driva en hållbar
utveckling genom strategiska frågor. Ett exempel på
strategiskt arbete är att ta fram en evenemangsstrategi
för kommunen, dvs hur ska kommunen jobba för att
det ska bli ännu attraktivare att etablera evenemang
här? Hur kan vi vara en bra värd och vad kan vi göra
så att Rättvik blir det naturliga valet när man väljer ort
för evenemang på landsbygd? Inte bara att arbeta med
att stötta enskilda evenemang med punktinsatser (jämför företagsrådgivning till skillnad från det övergripande koncept Tillväxt & Tillsyn) utan att lyfta frågan
med ett helhetsgrepp till en högre nivå. Det kommer
att utkristallisera sig fler och fler näringslivsfrågor där
vi behöver se över hur vi kan jobba mer strategiskt för
att få mer effekt.
Vi vill jobba med förändringar på ett större plan för att
det ska gynna den enskilde näringsidkaren i vardagen
med tyngdpunkt på tillväxt och hållbarhet, vilket innebär att jobba ännu mer med förändringsarbete både
internt och externt för att skapa en gynnsam miljö att
driva och etablera företag i. Om vi lyckas eller inte
beror i hög utsträckning på om vi får gehör och resurser för att dela med oss av kunskap inom områden
som t ex tillväxt, småföretagande och hållbarhet.
Verksamheten inom Ungdoms- och fritidenhetens
område fortsätter mot antagna mål. Investeringsmedel
finns avsatta 2017 för fortsatt utveckling av bl.a. Jarlområdets elljusspår och aktivitets- och skatepark.
Kulturenhetens personal bistår många gånger med
service långt utöver det som är knutet till ren kulturverksamhet. Kulturhuset är en neutral plats dit många
människor, kommuninnevånare och tillresta, söker sig
för att förlägga möten, arbeta enskilt, träffas av sociala
skäl, ta del av kulturprogram, utställningar och låna
böcker. Kulturhuset som central och neutral mötesplats
och personalens professionella serviceanda är en faktor
att räkna med i Rättviks samhällsutveckling. Vi vill göra
verkstad av devisen ”nytänkande och mod i samklang.”
Med den nya biblioteksplanen skrider vi till verket
och utvecklar bibliotekets verksamhet bl.a. genom
Bokfrukost där personal och besökare tillsammans
diskuterar böcker. Läsfrämjandeuppdraget genomsyrar bibliotekets många aktiviteter. Vi fortsätter
utveckla pedagogisk verksamhet kring kulturhusets
alla verksamhetsområden.
Bemanningen i Bodafilialen är ytterst osäker. För att
kunna hålla huset öppet behövs en långsiktig lösning
på problemet. Bemanningen är idag inte helt finansie-
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rad och bygger på timanställd personal. Vi vill även
utveckla verksamheten vid huvudbiblioteket genom
att anställa en bibliotekarie med kunskap inom media,
information och kommunikation.
För att bedriva och utveckla verksamhet behöver vi
också utveckla och uppdatera våra lokaler och utrustning. Kulturhuset invigdes 1983. De snart 34-åriga
lokaliteterna börjar bli slitna och behöver både under-

håll och ansiktslyftning. Ett steg i rätt riktning blir
ombyggnad av personalkök under början av 2017.
Investeringsmedel finns även avsatta för uppbyggnad
av en ny informationsdisk. Inför bygget av ny disk
behöver enheten se framåt och bygga så att platsen
blir så flexibel som möjligt i husets entré.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2015

2016

Besöksstatistik
		
Kulturhuset
108 177
105 808
Konsthallen
19 923
19 795
Naturmuseet
22 330
20 917
Bibliotek, utlån per invånare,
6,3
6,0
inklusive Stiernhööksgymnasiet och Rättviksskolan

Driftsredovisning - nettokostnad (tkr)
2015

2016		

Bokslut

Bokslut

Budget

Budgetavvikelse

1 847

2 803

1 771

-1 032

Mark- och planenheten

40 208

37 577

40 014

2 437

Miljö- och byggenheten

2 583

2 711

2 338

-373

Näringslivsenheten

6 125

5 947

6 171

224

Fritidsenheten

15 578

16 780

17 141

361

Kulturenheten

9 193

9 731

9 165

-566

75 534

75 549

76 600

1 051

Stab

SUMMA
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Miljö- och byggnadsnämnden
Vad hände 2016?
Nämnden bestod av nio ledamöter och nio ersättare.
Under året har 11 protokollförda sammanträden ägt rum.
Byggenheten har under året behandlat 281 bygglovsärenden. Under året har 201 delegationsbeslut genomförts. Andelen byggnationer av fritidshus/bostadshus
har ökat markant sett till föregående år. Nedan presenters ett axplock av övriga ansökningar vilket nämnden
behandlat. 73 övriga byggnationer, 25 tillbyggnader
fritidshus/bostadshus, 19 förhandsbesked, 14 eldstäder
och 25 strandskyddsdispenser.
Miljöenheten har under året arbetat mycket med VAplanering och frågor runt VA. Totalt 225 delegationsbeslut har genomförts och avdelningen har behandlat
707 ärenden. Det har bland annat varit 3 ärenden om
miljöfarlig verksamhet, 43 klagomålsärenden, 23 köldmedieärenden, 111 avloppsärenden, 76 värmepumpsanläggningar, 35 nyregistreringar eller ägarbyten av
livsmedelsanläggningar, 24 yttranden till polisen, 170
inspektioner har genomförts, 6 förbud mot verksamhet har beslutats och 60 dricksvattenprovtagningar av
enskilt vatten har genomförts.
Flera nämndledamöter har deltagit i en konferens som

FSBS (Föreningen Sveriges byggnadshandläggare och
byggnadsnämndssekreterare) anordnat. Årets konferens genomfördes i Gävle. Konferensen behandlar
praktiska och juridiska frågor som är problemområden
och aktuella för hela landet. Boverket deltog med
information om bland annat flyktingsituation. Olika
myndigheter inom bygg- och miljöområdet tog upp
aktuella frågor som deltagarna ställde.

Räckte pengarna?
Nämndens kostnader har uppgått till 171 tkr och
nämndens budget har varit 250 tkr. I budgeten ingår
inga kostnader för personal, endast sammanträden,
kurser, konferenser och reseersättningar.

Vart är vi på väg?
De stora miljöfrågorna kommer under de närmaste
åren att handla om VA, både centralt och ute i byarna.
Bevarandet av bymiljöerna, grönområden och tomtplacering är andra frågor vilket måste behandlas
politiskt i en nära framtid. Behovet av områdesbestämmelser alternativt detaljplaner över Söderås är
prioriterat då nämnden noterat intressekonflikter
mellan nybyggnation och bevarande av åkermark.

Rättviks kommuns Miljöpris 2016 tilldelas förskolan Solgården i Vikarbyn. Från vänster: Petra Wiberg, Lisa Kallur och Christina Nordqvist.
Foto: Martin Litens
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Gemensam nämnd för vuxenutbildning
i Leksand och Rättvik
Vad hände under 2016? (Utdrag ur kvalitetsredovisning 2016)
Fortsatt samverkan och utveckling av verksamheten
Planerat

Genomfört

Analys/resultat

Samverkan inom Dalawux

Ansökningar statsbidrag,
organisations- och
studerandeuppföljningar

Vi har tagit del av de
riktade statsbidragen
för vuxenutbildningen.

Valideringsnoder inom
Dala Valideringscentrum

Deltagit i projekt – del av
valideringsnod för
kockutbildning.

Påbörjat validering
inom ramen för projektet
Dala valideringscentrum.

Planerat

Genomfört

Analys/resultat

Ökad måluppfyllelse
Särskild satsning på de elever inom sfi som
inte klarar att fullfölja sina studievägar

Anställning av speciallärare
inrättande av särskild
studiegrupp.
		

Utökad kompetens inom
lärarlaget och en förändrad
organisation av studiegrupper
har varit en nödvändighet.

Sfi i kombination med utbildning till
undersköterska

Utbildningen är på plats –
modellen måste utvärderas
och förfinas.

Vårdutbildning i
kombination med
grundläggande svensk
som andraspråk.

Fortsatt satsning på att utveckla och starta nya yrkesutbildningar i samverkan med gymnasieskolan
Kock

Lärlingsform samt
skolförlagd utbildning –
samverkan med gy.

Start av två utbildningsvägar
inom yrkesområdet – lärling
och skolförlagd utbildning.

Hantverk/finsnickeri

Skolförlagd utbildning –
gymnasiets yrkeslärare.
Inledande diskussion
kring anvarsfördelning
– genomförande med
Stiernhööksgymnasiet.

Samverkan med gymnasiet
en förutsättning.
Samverkan med gymnasiet
en förutsättning.

Gröna näringar

Öka tillgängligheten till vuxenutbildning				
Fortsatt satsning på sfi till boende på
Migrationsverkets asylboenden.

Ptocessen fördröjdes
– pga handläggningstider.

Elever med PUT eller TUT
fick börja inom en månad.

Räckte pengarna?
Utfall 2016
Överskott/underskott att fördela

1 542 381

Tillfaller Leksand (60%)
Tillfaller Rättvik (40%)
SUMMA

925 429
616 952
1 542 381
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Förklaring till överskottet för 2016 är dels ett tillfälligt
(gäller endast 2016) statsbidrag för kommunal vuxenutbildning och dels att våra kommuner tagit emot fler
flyktingar, som under verksamhetsåret fått permanent
(PUT) eller tillfälligt (TUT) uppehållstillstånd, än
beräknat.
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Andelen EBO – skaffar på egen hand ett Eget Boende i kommunerna) har varit svårt att förutse – därav det
tydliga överskottet som i slutänden kommit kommuner till del.

Vart är vi på väg? (utdrag ur Verksamhetsplan 2017)
1. Fortsatt samverkan och utveckling av verksamheten
a. Fortsatt samverkan inom Dalawux
b. Fördjupad samverkan med AF
2. Ökad måluppfyllelse
- Fortsatt särskild satsning på de elever inom sfi som inte klarar att fullfölja sina studievägar
- Utveckla stödet till elever med annat modersmål som läser yrkesutbildningar i vår egen regi
3. Fortsatt satsning på att utveckla och starta nya yrkesutbildningar i samverkan med gymnasieskolan
a. Kock
b. Hantverk – finsnickeri
c. Gröna näringar
4. Utveckla utbildningens marknadsföring
a. Särskilt fokus på elever som är på väg att bli klara med utbildning i svenska för invandrare (sfi)
b. Använda projektet Skola-arbetsliv för att utveckla vår information och marknadsföring av yrkesutbildningar
Budgetutfallet för 2016 visar på ett mycket gott resultat och vi har haft medel för att genomföra planerade
utbildningar. Det positiva utfallet för 2016 innebär dock inte att läget ser likadant ut för 2017. Förändringarna
i villkoren för statsbidrag är påtagliga och de har ett uttalat syfte att i större utsträckning få med kommunerna i
finansiering av framför allt yrkesinriktade utbildningar.

Gemensam nämnd inom Socialtjänst
i Leksand och Rättvik
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Organisation

Ekonomi

Rättvik och Leksands kommuner har sedan 2013-01-01
en gemensam nämnd som skall arbeta med valfrihetssystem inom hemtjänsten. Rättviks kommun är sedan
2013-01-25 värdkommun för den gemensamma LOVnämnden. LOV-nämnden har under 2016 haft två
sammanträden.
Vid sammanträdena har Rättvik och Leksands kommuner redovisat antalet kunder i privat regi och i egen
regi. Antalet beviljade timmar har också redovisats.

För nämndens verksamhet år 2016 har 16 tkr budgeterats. Nämndens bokslut redovisar kostnader för
arvoden, konsultation samt administration om 19,6 tkr.
Nämndens intäkter för gemensam administration uppgår till 9,1 tkr. Totalt redovisas ett nettoresultat om
10,5 tkr.
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Gemensam hjälpmedelsnämnd
i Dalarna
Nämndens uppdrag

Ekonomi

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd mellan
Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna. I
Hjälpmedel Dalarna ingår avdelningarna inkontinens,
KLOK (kommunikation, larm, omgivningskontroll,
kognition), kundservice, logistik, PMB (personliga
medicinska behandlingshjälpmedel), rörelse, teknisk
service.

Hjälpmedel Dalarna redovisar ett positivt resultat
om 0,3 mnkr. 3,0 mnkr är återbetalt till förskrivande enheter utifrån fakturerade summor 2016. Enligt
Hjälpmedelsnämndens avtal ska återbäring utbetalas
vid resultat över en procent av budgetomslutningen.
Det positiva resultatet före återbetalningen beror
till största delen på lägre personalkostnader och
övriga kostnader än budgeterat. Personalkostnaderna var lägre till följd av vakanta ej tillsatta tjänster
medan de lägre övriga kostnaderna berodde på lägre
leasingbilskostnader, ökade intäkter i form av viten
samt lägre rese- och boendekostnader i samband med
utbildning och konferenser.
Det finns en koppling mellan personalkostnaderna
och lägre intäkter för konsulttjänster samt att förvaltningen inte kunnat erbjuda alla efterfrågade utbildningar under året.
De sänkta investeringskostnaderna beror till stor på
minskade nyinköp och ökad recirkulation.
Dollarns relativt kraftiga kursförändringar har fått
till följd att flertalet leverantörer begärt prishöjningar
under avtalens gång. Med hänvisning till dollarns värde har prishöjningar mellan 3 – 40 procent aviserats.
Det har i de flesta fallen varit möjligt att förhandla ner
höjningarna.

Verksamhet
Samarbetet och samverkan i Hjälpmedelsnämnden har
fortsatt att utvecklats där intresset och uppslutningen
är hög. Flera samverkansmöjligheter utifrån patientens perspektiv, att skapa och utveckla en hållbar
hjälpmedelsförsörjning har identifierats. Exempel på
hur skattekronans effekt maximeras är samarbetet
kring den nya policyn för hjälpmedelsförskrivning,
gemensamma avgifter för hjälpmedel inom länet samt
det arbete som pågår inom hälsoekonomi/välfärdsteknik. Resultatet av samarbetet är ökad hushållning
av respektive parts resurser, samtidigt som samtliga
parter kan nyttja ”funktionen/produkten”.
Hjälpmedel Dalarna har under året varit med i
arbetet att uppdatera den särskilda överenskommelsen
och anvisningen för rehabilitering, habilitering och
hjälpmedel efter hemsjukvårdsväxlingen. Samtliga
beslut är tagna och arbetet med samlokalisation med
Förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna är i full
gång.
Beslutet om ett utökat bastjänstuppdrag ger Hjälpmedel Dalarna möjligheter att arbeta mer med utbildning och kompetensökning i länet. Effekten förväntas
ge en förbättring för hjälpmedelsanvändaren och en
samhällsekonomisk vinning i form av bättre utnyttjade hjälpmedel och ett effektivt förfarande i länet
hjälpmedelshantering. Under året har också Hjälpmedel Dalarnas tjänstekatalog uppdaterats där bl.a. tätare
turbilsleveranser erbjuds utan att några kostnader höjs.
Genom att säkerställa förskrivarens kompetens ökar
kvaliteten och bidrar till att rätt hjälpmedel förskrivs
till rätt kostnad samt används på rätt sätt.
Hjälpmedel Dalarna arbetar för att bli ett kunskapscentrum gällande utvecklingen av hälsoekonomiska/ välfärds- teknologiska lösningar, förväntade
effekter är att frigöra resurser som ger besparingar åt
Dalarnas kommuner och landstinget. Under 2016 började doktoranden på Mälardalens Högskola sitt arbete
med att studera de samhällsekonomiska effekterna av
hjälpmedel och välfärdsteknologi.
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Ekonomiska resultat

2016		2015

		
Resultaträkning		

Budget
(mkr)

Resultat
(mkr)

Avvikelse
(mkr)

Resultat
(mkr)

Intäkter		
- varav Landstingsbidrag

144,4
2,6

140,1
2,6

-4,3
0,0

140,2
2,6

-144,4
-30,3

-139,8
-27,8

4,6
2,5

-139,5
-28,4

0,3

0,3

0,8

-27,2

6,2

-30,4

Kostnader		
- varav löner exkl soc avg		

Över-/underskott		 0,0
Årets investering		

-33,4

Verksamhetsstatistik
2016

2015

2014

28 491
11 231
10 514
85,3

28 594
11 636
10 549
86

27 981
12 667
10 060

Antal anställda

2016

2015

Förändring

Antal faktiska årsarbetare
Antal anställda

73,4
80

75,6
85

-2,80%
-5,90%

Totalt antal uthyrda hjälpmedel
Utlevererade hyreshjälpmedel under året
Returnerade hyreshjälpmedel under året
Hyreshjälpmedel nyttjandegrad* i %

Medarbetare

Arbetad tid				
Arbetad tid, timmar
123 905
127 014
-2,40%

Förvaltningen ser positivt på att mängden mertid/
övertid minskar. Förändringen är dock oväntad då
bedömningen var att mertiden/övertiden skulle vara
likvärdig eller öka under 2016, till följd av de vakanta
tjänster som finns på förvaltningen. Vakanserna har
inneburit ett minskat antal arbetade timmar, minskat
antal utprovningar, vissa leveransförseningar samt att
förvaltningen inte kunnat genomföra alla de utbildningar som efterfrågats.
Antalet utbildningsdagar under 2016 var 246 (254),
vilket ger 2,93 dagar per anställd (2,96 dagar).
Sjukfrånvaron har ökat med 0,2% från 5,4% till
5,6%, varav den korta frånvaron har ökat med 0,2%
från 2,6% till 3,0%.

Framtid
Regeringens politiska inriktning har tydliggjorts i och
med de uppdrag som lämnades till Socialstyrelsen
under 2014. Arbetet med uppdragen har fortsatt under
2016 och fler av resultaten kommer att presenteras
under 2017. Senast publicerades utbildningsmaterial
rörande Förskrivningsprocessen, det materialet kommer bland annat att användas i Hjälpmedel Dalarnas
utbildningsinsatser.
Hjälpmedel Dalarna måste fortsätta att arbeta aktivt
med att behålla och rekrytera medarbetare med rätt
kompetens.
Behovet av att använda och få tillgång till ny teknik
både inom verksamheten och för våra kunder blev
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även under 2016 tydligare. Hjälpmedel Dalarna ser
också detta som en nyckelfaktor för att möta exempelvis den demografiska utvecklingen som nu sker i
Dalarna.
I slutet av 2016 beviljades LD Hjälpmedel medel
via Vinnova att utveckla en holistisk organisationsmodell för att på ett nytt sätt kunna leda, fånga upp
och implementera innovationer (som t.ex. nya arbetssätt eller nya hjälpmedel), detta projekt kommer att
genomföras tillsammans med Leksands kommun och
Habiliteringens verksamhet inom Landstinget Dalarna.
Det ger spännande möjligheter att utveckla och utmana verksamheten.
I och med de förändringar som skett kring lagerhantering, återanvändning, ökade volymer, sortimentsarbete och andra förändrade förutsättningar ställs nya
krav på andra och mer effektiva flöden i de befintliga
lokalerna. Det handlar till exempel om mer ändamålsenliga arbetsplatser för tekniker, nya arbetssätt, uppställnings- och avlastningsytor för att undvika tillbud
och skador samtidigt som verksamheten säkerställer
befintliga leveranskrav.
Ett annat exempel på nya förutsättningar och utmaningar som för förvaltningen och dess samverkansparter står inför är den nya betalningsansvarslagen,
vilken kommer att kräva nya arbetssätt och ökad samverkan mellan kommun och landsting. Hjälpmedelsnämnden har i och med sin uppbyggnad goda förutsättningar att skapa en för Dalarna vinnande väg.
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Rättviks kommun Kommunhus AB
Organisationen för Rättviks kommun Kommunhus AB ser ut enligt följande:

Rättvik kommun
Kommunhus AB

Rättviks
Fastigheter AB

Rättviks
Teknik AB

Bostäder

Vatten & Avlopp

Lokaler

Avfall

Park & Väg

Fjärrvärme

Rättviks kommun Kommunhus AB är helägt av Rättviks kommun och äger 100% av aktierna i Rättviks
Fastigheter AB och Rättviks Teknik AB. I koncernen
ingår från och med juni 2016, genom köp av samtliga
aktier från Rättviks kommun, även Rättviks Skoljordbruk AB. Dala Vatten och Avfall AB är ett kompetensbolag som ansvarar för renhållningsverksamheten
och vatten- och avloppsverksamheten i Gagnefs,
Leksands, Rättviks och Vansbro kommuner samt ledning och administration av fjärrvärmeverksamheten
i Rättviks kommun. Dala Vatten och Avfall AB ägs
direkt eller indirekt av Gagnefs, Leksands, Rättviks
och Vansbro kommun med 25% vardera.
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Rättviks
Skoljordbruk AB

Utöver ovan beskrivna bolag har kommunen direkt eller
genom Rättviks kommun Kommunhus AB andelar i ett
antal organisationer där ägandet och inflytandet inte
bedöms som bestämmande eller understiger 20% av
andelar och röstvärde. Dessa organisationer ingår inte
i den rapportering som lämnas i delårsrapporten. Några
av de viktigare är; Dala Energi AB (20,9%), Orsa
Grönklitt AB (1,5%), Dalhalla Förvaltning AB (19,1%),
Siljan Turism AB (8%) samt Rättviks Arena AB (20 %).
Årets resultat för den äkta koncernen uppgår till +10,4 mkr
vilket är lägre än budgeterade +15,8. Moderbolaget
gjorde ett positivt resultat om 2,1 mkr.
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Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till
Rättviks kommun Kommunhus AB och har till uppgift
att äga och förvalta fastigheter inom Rättviks kommun
dels för kommunens verksamheter men även andra
lokaler samt bostäder. Bolaget har 22 anställda med
en total omsättning på drygt 100 mkr under 2016.
Bolaget är indelat i tre affärsområden. Affärsområde
Bostäder som tillhandahåller hyreslägenheter till
främst privatpersoner omsatte 33 mkr under 2016.
Affärsområde Lokaler som hyr ut huvudsakligen till
kommunens förvaltningar men även till privata företag
omsatte 64 mkr. Och slutligen Park o Väg som sköter
det yttre underhållet för RFAB men även yttre skötsel
åt Rättviks kommuns förvaltningar, omsatte 4 mkr i
externa intäkter.

Affärsområde Park och Väg
En helt ny umgängesyta har anlagts utanför Enådal,
tyngdpunkten har lagts på hög tillgänglighet och närhet.
Gamla vägmästaren har fått nyanlagda rabatter och
vi fortsatte upprustning av våra rabatter på övriga
bostadsområden.

Årsresultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till
3,8 mkr vilket är 0,4 mkr lägre än budget.

Verksamhet under året
Under året har arbetet med egenkontrollen utvecklats.
Det handlar om att förstärka arbetet genom rutiner
för provtagning, åtgärder och uppföljning bl.a. vad
beträffar, radon, legionella, partiklar i luft, luftflöden,
asbest, PCB etc.
Ett inledande arbete för att förbättra rutinerna kring
underhåll och långsiktiga investeringar har inletts,
främst genom inventering men också genom att prova
olika metoder för underhållsplanering.

Affärsområde Lokaler
I lokalerna har brandlarm bytts ut på Rättviksskolan,
Ingels skola och äldreboendet Backåkern i Boda.
Vikarbyns skola har fått nymålad fasad och Boda skola
har målats om invändigt och även fått ny allmänbelysning. Omklädningsrummen på Rättviksskolan som
fått en omfattande renovering är nu klara och allergiavdelningen på Nyhedsskolan är också färdigställd.

Affärsområde Bostäder
I bostäderna har ett antal kök på Golfvägen bytts ut och
i Starbo, Arvet Furudal, har taket renoverats. Fasaderna
på bostäderna vid gymnasiet, Sjöpromenaden och
Pilgatan, har målats om.
Flera vattenskador har under detta år uppdagats och
nu försöker vi i möjligaste mån identifiera var riskerna
för liknande skador kan uppstå.
Nya krav på taksäkerhet har gjort att vi måste utrusta
våra tak med säkerhetsanordningar så att arbete kan
utföras där.
Hyrorna för 2016 höjdes med 0,42% efter överenskommelse med hyresgästföreningen.
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Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, tkr.
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Antal anställda genomsnitt
Soliditet (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Avkastning på eget kapital (%)

2012

2013

2014

2015

2016

97 458
1 076
662 788
20
2,14
3,48
-8,57

98 969
4 298
652 347
17
2,84
3,75
23,2

100 071
6 317
656 422
18
3,78
3,44
25,45

100 237
7 614
654 655
20
5,46
2,94
20,79

101 718
3 755
660 390
23
6,0
1,58
9,47

Framtida utveckling
Under 2017 kommer vi att arbeta med att en långsiktig
plan för hyressättning av de kommunala verksamhetslokalerna kommer till stånd. Även hyressättningen
i relation till våra övriga hyresgäster kommer att ta
ändrad form genom ett samarbete mellan bolaget och
hyresgästföreningen som kallas ”rättvis hyra”.
Ytterligare förstärkningsåtgärder kommer att läggas
på arbetet med att utveckla egenkontrollsarbetet som

i sin tur skall leda till säkrare miljöer. Här tittar vi
dels på tekniska åtgärder men också på att förebygga
fysiska och psykiska risker.
Det är vår förhoppning att arbetet med detaljplanearbetet för kvarteret Mangeln kommer att hålla
tidsramarna samt att vår upphandling av byggnation
av lägenheter går bra. Om så är kan vi börja bygga
lägenheter på fastigheten.

Här i kvarteret Mangeln kommer ett nytt hyreshus att byggas inom en snar framtid. Foto: Rättviks bildarkiv
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Rättviks Teknik AB
Rättviks Teknik AB är helägt dotterbolag till Rättviks
kommun Kommunhus AB. Bolagets verksamhet
omfattar produktion och distribution av fjärrvärme,
produktion och distribution av dricksvatten, avledande
och omhändertagande av avloppsvatten samt ansvar
för renhållningsverksamheten, allt inom Rättviks
kommun.

Verksamhet under året
Kundnöjdheten för både VA- och Avfallsverksamheten
i Rättvik är god.
Inga taxehöjningar behövs inom VA för 2017, mer än
på anslutningsavgifterna. Taxorna för avfallshantering
sänktes något.

Årsresultat
Rättviks Teknik AB har en stabil ekonomi 2016, trots
att resultatet understiger budget. Årets resultat efter
finansiella poster är 6 571 tkr, mot budget 11 322 tkr.
Respektive affärsområde bär sina egna kostnader med
de intäkter som inkommer. VA-verksamhetens resultat
efter finansiella poster är 3 340 tkr mot budget 5 667 tkr,
avfallsverksamhetens resultat efter finansiella poster
är 327 tkr mot budget 162 tkr och fjärrvärmeverksamhetens resultat efter finansiella poster är 2 902 tkr mot
budget 5 493 tkr.
Likviditeten i bolaget är god och tillräcklig för mindre
årliga investeringar.

VA-plan för Rättviks kommun är nu beslutad. Den ger
bland annat vägledning om hur vattenförsörjning och
avloppsvattenrening kan lösas långsiktigt. Även en
långsiktig förnyelseplan för VA-ledningar är framtagen och nu pågår utformning av handlingsplaner för
fortsatt arbete.
Ombyggnad av reningsverket i Rättvik har påbörjats
och ska vara klart sommaren 2017. Återvinningscentralen i Furudal har genomgått en omfattande ombyggnation.

Ekonomisk utveckling i sammandrag de fem senaste åren.
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2012

2013

2014

2015

2016

Nettoomsättning (tkr)
73 884
Resultat efter finansiella poster (tkr) 1 041
Balansomslutning (tkr)
256 116
Antal anställda genomsnitt
4
Soliditet (%)
9,9
Kassalikviditet (%)
85
Långfristiga skulder
204 000
Genomstittliga låneräntan
3,1
Skuldsättningsgrad
876

76 661
-5 867
249 616
4
8,4
126
204 000
2,8
1 097

78 431
14 643
265 420
4
12,4
170
202 750
2,4
708

76 326
12 503
269 064
4
15,5
93
196 300
1,7
545

77 069
6 571
339 426
4
13,5
112
258 300
1,3
642
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Framtida utveckling
VA
Renovering och ombyggnad av Rättviks avloppsreningsverk har pågått under året och kommer att
färdigställas under 2017. VA-utbyggnad i Västgärde
har planerats och påbörjats. Enligt plan beräknas
utbyggnaden vara klar under 2017. Ledningsförnyelseplan och VA-planering kommer tillsammans med
reinvesteringsbehoven för verk och anläggningar att
läggas som grund för en långsiktig budget.
Avfall
Under 2016 har kommunerna i DalaAvfall samverkat
avseende en gemensam anläggning för förbehandling
av matavfall. Anläggningen kommer att vara loka-

Årsredovisning 2016

liserad i Borlänge och startas upp under 2017. Efter
förbehandlingen i anläggningen rötas matavfallet
vilket ger såväl näring till åkermark som biogas till
fordonstrafik. Detta ligger i linje med de nationella
miljömålen.
Fjärrvärme
Förbättring av fjärrvärmenätet pågår kontinuerligt.
Tryckfallsberäkning utfördes 2016 och visade en del
brister i nätets struktur med en del trånga sektioner.
Detta ska åtgärdas under kommande år. Under året
gjordes ingen utökning av fjärrvärmenätet. Fokus
ligger på att förbättra det befintliga nätet.
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Rättviks Skoljordbruk AB
Rättviks Skoljordbruk AB bedriver jordbruk vid Stiernhööksgymnasiet samt därmed förenlig verksamhet.
Företaget har sitt säte i Rättvik kommun i Dalarnas
län och är ett helägt dotterbolag till Rättviks kommun
Kommunhus AB och ingår därmed i kommunens
bolagskoncern. Bolaget bedriver jordbruket som en
anläggning till förfogande för kommunens naturbruksutbildningar.

Verksamhet under året
Under våren upptäcktes att ytskiktet på den nyaste
plansiloanläggningen börjat vittra sönder. Väggarna
renoverades genom att beläggas med ny betong och
botten asfalterades. Den 1/7 förvärvades djurstallarna
av fastighetsbolaget för nära 29 miljoner kronor. På
sensommaren upptäcktes ett läckage av pressvatten
ut i klockarbäcken. Orsaken var att man vid byggnationen av siloanläggningen dragit ut dräneringen
i dagvattenledningen. Detta har åtgärdats genom att
anlägga en infiltration ute i beteshagen. Ytterligare
åtgärder planeras under 2017 för att minska belastningen på bäcken.

Mjölkpriset nådde under året sin lägsta nivå på mycket
länge, detta kunde i viss mån kompenseras genom
ökad produktion. Växtodlingsåret kan sammanfattas
med goda skördar av vallfoder och potatis medan
spannmålen gav något sämre än normalt. Styrelsen
har sammanträtt tre gånger under verksamhetsåret.

Årets investeringar
Byggnads och fältinventarier från Rättviks kommun
3 042 tkr. Under året har även fältinventarier anskaffats för 1 502 tkr, transportfordon för 60 tkr,
inomgårdsinventarier för 500 tkr allt efter avdrag för
eventuella inbyten.

Årsresultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till
1,6 mkr vilket är 1,1 mkr bättre än budget. De väsentligaste förklaringarna till den positiva budgetavvikelsen är högre EU-stöd än beräknat och lägre lokalkostnader än budgeterat.

Bolagets ekonomisk utveckling i sammandrag, tkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
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2015

2016

865
63
8 625
1,7

7 158
1 606
42 986
3,3
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Resultaträkning
		
		

Kommunen

Koncernen

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2016
(tkr)

2015
(tkr)

Verksamhetens intäkter

Not 1

221 249

163 457

328 173

262 623

Verksamhetens kostnader

Not 2

-839 881

-761 978

-896 764

-799 219

Avskrivningar

Not 3

-9 665

-10 203

-38 136

-37 658

-628 297

-608 724

-606 727

-574 254

Verksamhetens nettokostnader		
Skatteintäkter

Not 4

453 094

435 139

453 094

435 139

Generella statsbidrag och utjämning

Not 5

185 654

174 794

185 654

174 794

Finansiella intäkter

Not 6

5 722

5 846

3 746

2 057

Finansiella kostnader

Not 7

-355

-510

-7 346

-11 119

-325

-460		

därav ränta på pensionsskulden

Uppskjuten skatt				

-2 225

-3 334

Årets skatt				

55

-601

26 251

22 682

Not 8

ÅRETS RESULTAT (förändring av eget kapital)

15 818

		

6 545

Kommunen		
2016
2015

Koncernen
2016
2015

Not 1
Verksamhetens intäkter				
Försäljningsmedel
17 094
18 969
30 063
23 653
Taxor och avgifter
18 209
17 662
81 704
83 393
Hyror och arrenden
15 645
14 988
110 422
110 425
Bidrag
116 610
54 162
116 610
55 623
Försäljning av verksamheter och entreprenader
53 613
52 337
57 389
56 107
Försäljning av exploateringsfastigheter
10
16
10
16
Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar
68
120
68
120
Justering interna intäkter			
-68 093
-71 917
Jämförelsestörande intäkt, återbetalning AMF-premier
5 203
0
5 203
Summa
221 249
163 457
328 173
262 623
Not 2				
Verksamhetens kostnader				
Material, entreprenader, konsulter och bidrag
-118 514
-99 949
-109 209
-106 306
Kostnader för arbetskraft
-534 204
-486 112
-549 632
-501 213
Övriga verksamhetskostnader
-130 419
-128 906
-174 908
-144 689
Transporter, adm. tjänster, konsulter, avgifter med mera
-56 538
-47 011
-63 015
-47 011
Realisationsförlust vid avyttring av tillgångar
-206			
Summa
-839 881
-761 978
-896 764
-799 219

Interna mellanhavanden Koncernen

Intäkter

Kostnader
Kommun
RKAB
RFAB
RSJAB
RTAB
Totalt
		
34
2 089
3 113
700
5 936
Kommun
		
340
2 364
106
1 060
3 870
RKAB
-					
RFAB
56 614					
56 614
RSJAB
4 470					
4 470
RTAB
1 073					
1 073
62 157

54

374

4 453

3 219

Kommentar
Försäljning
Finansiella intäkter
Hyror mm
Tjänster
VA, Avfall, Fjärrvärme

1 760
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Leasingavtal (operationella och finansiella)
Hyra av arbetsmaskiner
Hyra av inventarier
Hyra av tekniska hjälpmedel
Hyra av kontorsmaskiner
Hyra av bilar
Summa

Kommunen		 Koncernen
2016
2015
2016
2015

-1 897
-60
-4 341
-5 357
-1 913
-13 568

-3 522
-64
-4 594
-3 452
-2 009
-13 641

-2 553
-624
-4 341
-5 439
-2 349
-15 306

-3 644
-442
-4 594
-3 457
-2 677
-14 814

Not 3
Avskrivningar				
Avskrivningar inventarier och maskiner
-5 648
-6 383
-12 560
-12 645
Avskrivningar mark byggnader och tekniska anläggningar
-4 017
-3 820
-25 576
-25 014
Summa
-9 665
-10 203
-38 136
-37 659
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar.
Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde.
Den procentuella avskrivningen per år uppgår till 10–33% på
maskiner, inventarier och fordon, respektive 2–5% på byggnader.
Not 4
Skatteintäkter				
Skatteintäkter
454 865
435 505
454 865
435 505
Slutavräkning föregående år, korrigering
453
-828
453
-828
Prognos, slutavräkning innevarande år
-2 224
462
-2 224
462
Summa
453 094
435 139
453 094
435 139
Not 5				
Generella statsbidrag				
Inkomstutjämning
119 161
112 126
119 161
112 126
Strukturbidrag		
1 117		
1 117
Regleringsbidrag
-369
-416
-369
-416
Kostnadsutjämning
27 783
29 371
27 783
29 371
Utjämningsbidrag LSS
6 509
7 075
6 509
7 075
Kommunal fastighetsavgift
24 746
24 060
24 746
24 060
Generella bidrag från staten
7 824
1 461
7 824
1 461
Summa
185 654
174 794
185 654
174 794
Not 6				
Finansiella intäkter				
Ränta på likvida medel
54
72
216
72
Utdelning på aktier och andelar
1 783
70
3 516
1 802
Ränta på lån från koncernföretag
118
2 120
0
0
Borgensavgift koncernföretag
3 752
3 566
0
0
Övriga finansiella intäkter
15
18
15
183
Summa
5 722
5 846
3 747
2 057
Not 7
Finansiella kostnader				
Räntor på lån
0
0		
-10 609
Räntekostnad pensionsskuld
-325
-460
-325
-460
Övriga räntekostnader
-30
-50
-7 021
-50
Summa
-355
-510
-7 346
-11 119
Not 8
Årets resultat
Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
15 818
Reducering av samtliga realisationsvinster
-68
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		
Orealiserade förluster i värdepapper		
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
15 750

6 545		
-120

6 425		

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

0
0
15 750

0		
0				
6 425

Återstår att täcka in tidigare år
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat

0
15 750
15 750

0
6 425
6 425
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Finansieringsanalys
		
		

Kommunen

Koncernen

2016
(tkr)

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2015
(tkr)

Den löpande verksamheten
Årets resultat		

15 818

6 545

26 251

22 682

Justeringar för av- och nedskrivningar		

9 665

10 083

38 136

37 658

Justering för avsättning till pensioner och övrigt

3 767

666

5 944

4 012

-142

-157

-3 861

1 602

Medel från verksamheten före förändring					
av rörelsekapital		
29 108
17 137
66 470

65 954

Not 9

Justering för övriga, ej likviditetspåverkande poster		

Ökn(-)/minskn(+)förråd och exploateringfastigheter		

-465

2 960

-1 655

479

Ökn(-)/minskn(+)kortfristiga fordringar		

-11 002

-14 831

-12 990

-20 956

Ökn(+)/minskn(-)kortfristiga skulder		

51 787

484

1 132

11 533

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

69 428

5 750

52 957

57 010

Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anl.tillgångar		
Investeringar i maskiner, inventarier och fordon		

-5 389

-4 989

-17 060

-7 325

Investeringar i mark, byggnader och tekniska anläggningar (netto)

-7 771

-4 231

-117 055

-55 557

5 526

440

35 386

9 353

- nyteckning aktier och andelar			

-10 100

-1 881

-6

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar					

20

Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
Investering i finansiella anläggningstillgångar

- aktier		

125		

Övrigt		

-24

-82

-24

-82

-7 533

-18 962

-100 603

-53 597

Upptagande av lån				

70 000

106 000

Amortering av lån				

-8 500

-19 700

Summa		

31

Finansieringsverksamheten

Investeringsbidrag		
Ökning av långfristiga fordringar		

Minskning av långfristiga fordringar (återbetalning lån RFAB)		

108 485

1 559

2 485

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

108 485

63 903

88 785

-42 392

Årets kassaflöde		

19 503

95 273

16 257

92 198

varav kommunen		

-30 674

99 905

-30 674

99 905

50 177

-4 632

46 931

-7 707

Likvida medel vid årets början		

160 798

65 525

163 895

71 697

Likvida medel vid årets slut		

180 301

160 798

180 152

163 895

varav de kommunala bolagens del av koncernkontot		

56

844		844
-43 236
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Kommunen		
Koncernen
2016
2015
2016
2015

Not 9
Justering för avsättning, ej rörelsekapitalpåverkande			
Avsättning för pensioner
1 669
658
1 638
Avsättning garantipension ÖK-SAP
1 362
-206
1 362
Avsättning OPF-KL		
85		
Avsättning särskild löneskatt
736
129
728
Avsättning uppskjuten skatt			
2 216
Summa
3 767
666
5 944
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666
-206
85
132
3 335
4 012
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Balansräkning
Kommunen		
		
		

Koncernen

2016
(tkr)

2015
(tkr)

2016
(tkr)

2015
(tkr)

115 826

117 995

1 061 043

992 805

26 663

28 797

26 663

28 797

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar		
Markinnehav

Not 10

Mark byggnader och tekniska anläggningar Not 11

72 554

69 082

927 035

866 341

Maskiner och inventarier

Not 12

16 609

20 116

107 345

97 667

Not 13

67 500

24 365

59 077

62 633

183 326

142 360

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar		
Förråd		

1 120 120 1 055 438

1 296

1 157

8 677

7 348

Exploateringsfastigheter

Not 14

16 623

16 297

16 623

16 297

Fordringar

Not 15

88 706

77 704

93 258

80 268

Kassa och bank

Not 16

180 302

160 798

180 152

163 895

Summa omsättningstillgångar		

286 927

255 956

298 710

267 808

Summa tillgångar		

470 253

398 316

1 418 830 1 323 246

Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital					
Årets resultat

Not 17

Resultatutjämningsreserv		

15 818

6 545

0

26 251

22 682

0		

Övrigt eget kapital		

218 414

211 869

254 999

232 125

Summa eget kapital		

234 232

218 414

281 250

254 807

37 751

33 984

37 788

34 060

Avsättningar för skatter				

16 649

14 433

Summa avsättningar		

54 437

48 493

Avsättningar för pensioner

Not 18

37 751

33 984

Långfristiga skulder

Not 19

1 942

1 377

930 742

868 677

Kortfristiga skulder

Not 20

196 328

144 541

152 401

151 269

Summa skulder		

198 270

145 918

1 083 143 1 019 946

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

470 253

398 316

1 418 830 1 323 246

Kommunen		
		
		

2016
(tkr)

Koncernen

2015
(tkr)

2016
(tkr)

2015
(tkr)

Ansvarsförbindelser		 1 190 822 1 147 107

261 522

279 307

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser

Not 21

246 693

265 299

246 693

265 299

Borgensförbindelser		

944 129

881 808

14 829

14 008

*Gentemot kommunens företag		

936 694

874 300

7 394

6 500

*Egna hem och småhus med bostadsrätt		

123

182

123

182

*Övriga ansvarsförbindelser		

7 312

7 326

7 312

7 326

Rättviks kommun har i november 1997, KF § 114, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
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Kommunen		
2016
2015

Koncernen
2016
2015

Not 10
Markinnehav
Ackumulerat anskaffningsvärde IB
28 797
29 076
28 797
29 080
Årets anskaffning
283
122
283
122
Omklassificering av tillgångar Natureservat
Nedskrivning				
Försäljningar
-2 417		
-2 417
Justering		-404		-405
Ackumulerat anskaffningsvärde UB
26 663
28 797
26 663
28 797
Not 11				
Mark byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde
162 371
154 883
1 203 578
1 178 387
Pågående nyanläggningar			
102 952
49 391
Ackumulerade avskrivningar
-89 817
-85 801
-379 495
-361 437
Bofört värde
72 554
69 082
927 035
866 341
Redovisat värde periodens början
69 082
68 015
866 740
851 748
Årets anskaffningar
7 489
4 109
101 289
42 927
Omfördelning till pågående projekt			
-60 408
-27 936
Omfördelning från pågående projekt			
21 310
5 125
Omklassificering				
-1 869
Försäljningar (ack anskaffning)			
-33 427
-12 439
Investeringsbidrag		778		778
Försäljningar (ack avskrivningar)			
3 546
1 770
Förändring pågående nyanläggningar			
53 562
35 319
Justering				
-3 970
Årets avskrivningar
-4 017
-3 820
-25 576
-25 112
Redovisat värde periodens slut

72 554

69 082

927 036

866 341

Not 12				
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde utgående
135 411
136 638
312 846
294 697
Ackumulerat avskrivningar
-118 802
-116 522
-205 501
-197 030
Bofört värde
16 609
20 116
107 345
97 667
Redovisat värde periodens början
20 116
20 669
97 666
Årets anskaffningar
5 389
4 990
20 930
Omklassificering från pågående arbete			
1 020
Omklassificering				
Årets försäljningar
-3 247
-36
-3 389
Genom förvärv av dotterföretag			
3 805
Omklassificering till investeringsbidrag		
876		
Årets avskrivningar
-5 649
-6 383
-12 687
Redovisat värde periodens slut

16 609

20 116

107 345

100 400
8 421
-1 097
1 869
-159
878
-12 645
97 667

Not 13
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier
20 339
20 464
339
370
Andelar
541
541
592
581
Andelar i intresseföretag			
55 361
74 109
Insatser
503
479
503
479
Bostadsrätter
512
512
512
512
Grundfondkapital
20
20
20
20
Långfristiga fordringar
45 585
2 349
1 750
2 409
Fordringar hos intresseföretag				
900
Justering				
-16 747
Summa finansiella anläggningstillgångar
67 500
24 365
59 077
62 633
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Kommunen		
2016
2015

Koncernen
2016
2015

Not 14
Exploateringsfastigheter				
Exploatering Lissbrändan
716
1 577
716
1 577
Hagagården
142
142
142
142
Lastbilsparkeringen
1 113
1 113
1 113
1 113
Lissbrändan 2
2 539
1 886
2 539
1 886
Exploatering Bryggerivägen
362
107
362
107
Exploatering Magasinet 3
845
845
845
845
Hjortgården
961
960
961
960
KV Ugglan Bostad
109
109
109
109
KV Ugglan Idrottsanläggning
45
45
45
45
KV Ugglan Skolan
83
83
83
83
Lissbrändan 3
1 065
820
1 065
820
Norra Nolänget
258
258
258
258
Södra Nolänget
330
330
330
330
Persborg
4 447
4 447
4 447
4 447
Stora industriområdet
532
532
532
532
Garvaren 13
699
666
699
666
Lerdal 36:63
1 056
1 056
1 056
1 056
Exploatering Rättvik övrigt
712
712
712
712
Brosågen Furudal
206
206
206
206
Exploatering Furudal övrigt
403
403
403
403
Summa
16 623
16 297
16 623
16 297
Not 15
Fordringar
Interimsfordringar
Kundfordringar
Övrigt
Summa

17 120
9 901
61 685
88 706

20 164
7 406
50 134
77 704

13 616
13 908
65 734
93 258

22 749
3 927
53 592
80 268

Interna mellanhavanden Koncernen

Fordran

Skuld
Kommun
RKAB
RFAB
RSJAB
RTAB
Totalt
		
112
6 386
295
333
7 126
Kommun
		
3 400		
40 476		
43 876
RKAB
-					
RFAB
1 146					
1 146
RSJAB
800					
800
RTAB
80					
80
2 027

3 512

6 386

40 771

Kommentar
Försäljning
Finansiella intäkter
Hyror mm
Tjänster
VA, Avfall, Fjärrvärme

333

		

Kommunen		
2016
2015

Koncernen
2016
2015

Not 16
Kassa och bank
Kassa
Bank
varav kommunens dotterbolag
Summa

10
180 292
80 727
180 302

10
10
160 788
180 142
30 550		
160 798
180 152

10
163 885

Not 17
Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning
Årets resultat
Utgående eget kapital

218 414
15 818
234 232

211 869
6 545
218 414

232 125
22 682
254 807

254 999
26 251
281 250

163 895

Not 18
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning pensioner
22 843
21 174
22 880
21 250
Avsättning pensioner ÖK-SAP
7 538
6 091
7 538
6 091
Avsättning OPF-KL		85		85
Avsatt till löneskatt på pensioner (24,26%)
7 370
6 634
7 370
6 634
Utgående balans
37 751
33 984
37 788
34 060
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Kommunen		
Koncernen
2016
2015
2016
2015
Specifikation - Avsatt till pensioner				
Pensionsbehållning
59
62		
Förmånsbestämd ålderspension
20 988
19 566		
Pension till efterlevande
694
717		
PA-KL pensioner
3 835
3 266		
Visstidspensioner
4 354
3 654		
Särskilda avtalspensioner
329
Avsättning OPF-KL
122
85		
Summa pensioner
30 381
27 350		

Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

7 370
37 751

6 634		
33 984		

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser				
Ingående avsättning
33 985
33 318		
Nya förpliktelser under året
4 211
1 380		
VARAV				
Nyintjänad pension
2 332
1 665		
Intjänat OPF-KL
37
85			
Ränte och basbeloppsuppräkning
326
460		
Pension till efterlevande		
46		
Arbetstagare som pensionerats
1 710			
Ändrad samordning		
-501		
Övrig post
-194
-375		
Årets utbetalningar
-1 181
-842		
Förändring av löneskatt
736
129		
Summa avsatt till pensioner
37 751
33 985		
Aktualiseringsgrad

87%

86%		

Not 19
Långfristiga skulder
Investeringsbidrag
2 499
1 654
2 499
Ackumulerad upplösning av investeringsbidrag
-557
-277
-557
Ingående anläggningslån			
867 300
Nya lån			
70 000
Lösen av revers				
Omläggning av lån				
Årets amortering
		
-8 500
Utgående skuld
1 942
1 377
930 742

1 654
-277
887 000
367 500
-106 000
-275 000
-6 200
868 677

Kreditgivare				
Kommuninvest			
928 800
867 300
Summa kreditgivare
0
0		
867 300
Låneskuldens struktur, förfallotid				
Andel som förfaller nästkommande år			
27%
26%
Andel som förfaller inom 2–3 år			
27%
50%
Andel som förfaller inom 4–5 år			
18%
24%
Andel som förfaller senare än inom 6 år			
28%
0%
Summa
0%
0%
100%
100%
Låneskuldens struktur, lånelängd				
Andel lån på mellan 1–5 år			
27%
88%
Andel lån mellan 6–10 år			
73%
12%
Andel lån längre än 10 år			
0%
0%
Summa
0%
0%
100%
100%
Andel lån med fast ränta			 49%
Snittränta			 1,25%

70%
1,20%

Andel lån med rörlig ränta			 51%
Snittränta			 1,33%

30%
0,50%

Genomsnittlig ränta			

0,99%

1,30%

Interna mellanhavanden Koncernen
Tkr

Lån

Borgen beslutad

Koncernbidrag

Enhet
Givare
Mottagare Givare
Mottagare
Givare
Kommun
3 400		
947 000
RKAB		
3 400		
82 000		
RFAB				
591 000
RSJAB				
RTAB				
274 000
3 400

Årsredovisning 2016

3 400

947 000

Mottagare

947 000		
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Kommunen		
2016
2015

Koncernen
2016
2015

Not 20
Kortfristiga skulder
Kortfristiga låneskulder
Leverantörsskulder
Utgående moms
Källskatt och löneavdrag
Interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

80 727
26 058
822
7 950
72 794
7 977
196 328

30 850
20 967
587
7 178
69 592
15 367
144 541

500
47 401
822
7 950
87 817
9 385
153 875

7 332
23 908
587
7 178
93 717
18 547
151 269

Not 21
Pensionsförpliktelser
Pensionsåtaganden intjänade före 1998
Löneskatt på pensionsförpliktelsen (24,26%)
Utgående ansvarsförbindelse

198 530
48 163
246 693

213 503
51 796
265 299

198 530
48 163
246 693

213 503
51 796
265 299

Specifikation - ansvarsförbindelse
Intjänad pensionsrätt
Livränta
Pension till efterlevande
PA-KL och äldre utfästelser
Visstidspensioner
Summa pensioner

157 387
6 589
3 126
27 453
3 975
198 530

170 518
7 389
3 250
29 866
2 480
213 503

Löneskatt
Summa ansvarsförbindelse

48 163
246 693

51 796
265 299		

Värdering och upplysningar om ansvarsförbindelse		
Ingående avsättning
265 299
281 770
Nya förpliktelser under året
-4 421
-2 792
VARAV		
Nyintjänad pension		
450
Ränte och basbeloppsuppräkning
2 941
4 086
Aktualisering
-8 225
-3 207
Bromsen		0
Inkomstsamordnad visstidspension
1 465
Övrig post
-602
-4 121
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Summa ansvarsförbindelse
Aktualiseringsgrad
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-10 552
-3 633
246 693

-10 464
-3 215
265 299

87%

86%

Årsredovisning 2016

Fem år i sammandrag (tkr)
2016

2015

2014

2013

2012

					
Externa intäkter
221 249
163 457
147 158
157 665
165 960
Externa kostnader
839 881
761 978
732 985
722 270
715 683
					
Finansnetto
5 368
5 336
7 359
6 901
7 297
					
Årets resultat
15 818
6 545
2 133
9 054
4 486
					
Nettokostnader (inkl finansnetto) andel av
97,52%
98,93%
99,64%
98,4%
99,2%
skatteintäkter och generella statsbidrag					
					
Förändring av verksamhetens nettokostnader,
3,2%
2,7%
3,8%
2,7%
-1%
inkl finansnetto					
					
Skatteintäkter
453 094
435 139
417 193
405 667
397 144
Generella statsbidrag och utjämning
185 654
174 794
172 632
169 770
158 755
					
Förändring av skatteintäkter och generella stb
4,7%
3,4%
2,5%
3,5%
1,2%
					
					
Nettoinvesteringar
13 160
8 758
13 289
11 173
7 942
					
Anläggningtillgångar, totalt
183 326
142 360
240 432
235 403
448 001
Anläggningstillgång per invånare
17
13
22
22
41
Totala tillgångar per invånare
43
37
36
33
54
					
Långfristiga lån, totalt
0
0
0
0
216 000
Långfristiga lån per invånare
0
0
0
0
20
Totala långfristiga skulder, per invånare
0
3
3
3
35
					
Eget kapital, totalt
234 232
218 414
211 869
209 736
200 682
Eget kapital per invånare
22
20
19
19
19
					
Soliditet
49,8%
54,8%
54,4%
59,4%
34,5%
Soliditet inkl pensionsåtagandet i
-2,6%
-12,0%
-18,0%
-24,4%
-13,9%
ansvarsförbindelsen (ej bokförd)					
					
Löner och arvoden, inkl arbetsgivaravgifter
491 726
451 144
430 457
431 024
423 072
					
Antal anställda (tillsvidare och visstidsanställda)
1 179
1 098
1 091
1 091
1 125
					
Antal årsarbetare (exkl. timanställda)
1 037
965
948
947
984
					
Sjukfrånvaro
7,0%
6,6%
6,4%
5,6%
5,2%
					
Folkmängd 31/12
10 856
10 759
10 748
10 766
10 799
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och i överensstämmelse med den kommunala
redovisningsslagen. Avsteg från den kommunala redovisningslagen sker dock när det gäller kravet på systemdokumentation för redovisningssystemet. En plan har upprättats för genomförande av detta och delar av systemet
har dokumenterats.
Anläggningstillgång
För att en investering ska bokföras som en anläggningstillgång så ska anskaffnings-värdet uppgå till minst ett
halvt basbelopp och livslängden uppgå till minst tre år.
Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden och sker linjärt. Den procentuella
avskrivningen per år uppgår till 10–33% på maskiner, inventarier och fordon, respektive 2–5% på byggnader.
Lånekostnader
Kommunen tillämpar huvudmetoden avseende hanteringen av lånekostnader för anläggningtillgångar, dvs inga
lånekostnader ingår i anskaffningsvärdet.
Kapitalkostnader
Kapitalkostnader är den samlade benämningen på intern ränta och avskrivning.
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprungliga
anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, dvs med belopp som är lika stora under objektets beräknade
ekonomiska livslängd.
Komponentavskrivning
Kommunens gator och vägar är uppdelade i två komponenter där marken bedöms vara en komponent och markvärdet då inte skrivs av. I övrigt har kommunen inte kommit igång med inventering av de investeringsobjekt
som kan bli föremål för komponentavskrivning.
Kundfordringar
De kundfordringar som är äldre än 12 månader och 50% av dem som är äldre än 6 månader har reserverats.
Löneskatt på pensionskostnader
Löneskatten har periodiserats enligt samma principer som gäller för pensioner (den så kallade blandmodellen)
sedan 1999 års bokslut.
Pensionsförpliktelser
Pensionsåtaganden som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
Pensionsförmåner som avser tid från och med år 1998 redovisas som en avsättning vad gäller garantipensioner,
lönedelar över 7,5 basbelopp (kompletterande ålderspension), efterlevandepensioner samt personer som omfattas
av PA-KL (främst personer födda 1937 och tidigare). Omställningsstöd och pension till förtroendevalda enligt
OPF-KL har bokförts som en pensionsavsättning i balansräkningen.
Övriga pensionsåtaganden efter 1998 behandlas som individuell del, enligt pensionsavtalen PFA 98och KAP-KL.
Den individuella delen avseende 2016 redovisas som kortfristig skuld och utbetalas i mars 2017.
Semester- och övertidsskuld
Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och okompenserad övertid inkl. personalomkostnader är bokförda
som kortfristig skuld.
Tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsituationen
Det extra statsbidrag som utgår tillfälligt 2015–2016 för att hantera den rådande flyktingsituationen uppgår för
kommunens del till totalt 8 475 274 kronor. Bidraget är periodiserat med jämn fördelning från och med december
2015, vilket innebär att en trettondel av bidraget intäktsförts på 2015 och tolv trettondelar på 2016.
Timanställda
De timanställdas löner för december har periodiserats.
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Redovisningsprinciper
kommunkoncernen
Sammanställd redovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det bokförda värdet på aktier (förvärvat eget kapital) som finns i kommunens räkenskaper
har eliminerats mot eget kapital.
Med proportionell konsolidering menas att i det fall ett dotterföretag ej ägs till hundra procent har endast ägda
andelar av räkenskaperna tagits med. Redovisningen omfattar enbart bolag där kommunen har ett bestämmande
eller väsentligt inflytande, dvs mer än 50% av aktiekapitalet eller en röstandel på över 20%, samt där verksamhetens omfattning eller balansomslutning uppgår till väsentliga belopp.
Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommun och respektive företag samt företagen
emellan. Interna kostnader och intäkter samt interna skuld- och fordringsposter har eliminerats. Avskrivningarna
i dotterbolagen är hanterade enligt rådande praxis. Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen har
kommunens redovisningsprinciper varit vägledande.

Ord och begreppsförklaringar
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.
AVSKRIVNING:

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

AVSÄTTNINGAR:

Ekonomisk förpliktelse som till storlek eller förfallotid inte är
helt bestämd.

INTERNRÄNTA:

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och
omsättningstillgångar) som utnyttjats inom en viss verksamhet.

KAPITALKOSTNADER:

Benämning för internränta och avskrivningar.

KORTFRISTIGA SKULDER:

Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.
Löptid under ett år.

LÅNGFRISTIGA SKULDER:

Är lån och skulder med löptider längre än ett år.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR: Lös egendom som inte är anläggningstillgång.
PERIODISERING:

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till
vilka de hör.

SOLIDITET:

Speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Soliditeten är det
egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna, dvs visar graden
av egna finansierade tillgångar.
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Revisionsberättelse

Rättvik den 19 april 2017

Hans Jonsson

Olle Nordkvist

Leif Andersson
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Peter Rolander

Ove Hansson
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Organisation
Kommunfullmäktige

Tillfälliga
beredningar

Revision

Kommunstyrelse

Valnämnd

Individnämnd

(Tillsammans med Landstinget Dalarna
och övriga kommuner i länet)

Gemensam nämd inom
socialtjänsten

(Tillsammans med Leksands kommun)

Gemensam nämd inom
vuxenutbildningen

Allmänt utskott

(Tillsammans med Leksands kommun)

Bildningsutskott

Stab- och serviceförvaltning

Rättviks kommunhus AB

Socialförvaltning

Rättviks Fastigheter AB
Rättviks Teknik AB
Rättviks Skoljordbruk AB

Dotterbolag

Finansutskott
Personalutskott
Samhällsbyggnadsutskott

Barn- och utbildningsförvaltning

Socialutskott

Miljö- och
byggnadsnämnd

Dala Vatten och Avfall AB
Leksand, Rättvik, Gagnef och
Vansbro kommuner

Samhällsutvecklingsförvaltning

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna

Överförmyndare

Politiska organ

Gemensam
Hjälpmedelsnämnd

Rättvik, Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Gagnef och Vansbro kommuner

Bolag

Förvaltningar och enheter

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015–2018
Parti

M

FP

C

S

V

KD

MP

SD

Totalt

Mandat

5

1

13

12

2

1

2

3

39

KF-möten sänds live som webbradiosändningar på rattvik.se men även som analoga sändningar på FM 103,4 Radio Rättvik,
Närradioföreningen sköter sändningarna. Foto: Martin Litens
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Rättviks kommun • 795 80 RÄTTVIK
Telefon: 0248-700 00
rattvik.kommun@rattvik.se
www.rattvik.se

