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

Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande
Fredrik Ollén (M)
Jonny Jones (C)
Hans Furn (C)
Joanna Stridh (C)
Camilla Ollas Hampus (C)
Jan Dahlquist (S)
Anki Dåderman (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Inger Eriksson (S)
Jan-Erik Wikman,(S), ersättare för Lars-Erik Kalles (S)
Per Segerstén (M)
Nils Gävert (SD)

Ersättare och övriga närvarande Britt-Marie Essell (S)
Lars-Erik Liss (S)
Barbro Aastrup (S)
Susanne Säbb Danielsson (L)
Ulf Israelsson, kommunchef
Elisabeth Cederberg, sekreterare
Meg Tomt Andersson, rektor, § 192
Ann-Louise Johansson, lärare, § 192
Lars Kratz, barn- och utbildningschef, § 192
Lars Spångmyr, RTAB, § 194
Barbro Wallgren, miljöinspektör, § 192
Per Höglund, miljöchef, § 195

Justerare Anki Dåderman och Hans Furn, ersättare Lars-Erik Jonsén och Fredrik Ollén 
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-12-13 kl 14:00

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 192-207

Elisabeth Cederberg 

Ordförande
Annette Riesbeck 

Justerare
Anki Dåderman Hans Furn

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

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-12-06

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-13 Datum då anslaget tas ned 2017-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
Elisabeth Cederberg 
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Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 192 Information om satsningen "Läslyftet", Meg Tomt 
Andersson

3

§ 193 Medborgarförslag om att alla i Rättvik behöver mer 
parkeringar

2012/449 
315

4 - 5

§ 194 VA-plan 2016/20 
303

6 - 7

§ 195 Kulturpris 2016 2016/729 
867

8

§ 196 Miljöpris 9

§ 197 Motion om att Rättvik behöver en ny inriktning 2015/183 
000

10 - 11

§ 198 Biblioteksplan 2016-2022 2016/538 
88

12

§ 199 Borgenstak - Kommunala bolagen 2017 2016/561 
04

13 - 14

§ 200 Internpris bemanningsenheten 2016/177 
020

15 - 17

§ 201 Redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade 
medborgarförslag 

2016/367 
00

18

§ 202 Redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade 
motioner 

2016/366 
009

19

§ 203 Årsredovisning 2015 -  Rättviks Naturvårdsfond 2016/646 
007

20

§ 204 Meddelande - Minnesanteckningar från 
kommunledningsgruppens möte 2016-09-28

2016/81 
006

21

§ 205 Övriga meddelanden 2016/368 
363

22

§ 206 Sammanträdesdagar  2017 23

§ 207 Delegationsbeslut Socialutskottet 24

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 192 Dnr 

Information om satsningen ”Läslyftet”

Ärendebeskrivning 
Rektor Meg Tomt Andersson och Ann-Louise Johansson, lärare på 
Vikarbyns skola informerade om satsningen på ”Läslyftet” i Rättviks skolor.
Närvarande var även barn- och utvecklingschef Lars Kratz.
Läslyftet ska utveckla kvalitén på undervisningen i skolan och kommunen 
har fått ett statsbidrag på 324 000 kronor för utbildning av 6 st handledare. 
Totalt ska 13 handledare utbildas.
___________________
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KS § 193 Dnr 2012/449 315

Medborgarförslag om att alla i Rättvik behöver mer 
parkeringar

Ärendebeskrivning 
Hanse Rehnman har 2012-08-08, inlämnat rubricerade medborgarförslag.
Se bilaga.   
Förslag:
Att det görs flera parkeringsplatser i centrala Rättvik, exempelvis
enligt medföljande skiss.  

Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunsty-

relsen för beredning och beslut.
__________________ 
Vägingenjör Ulf Haglund föredrog ärendet
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och anser att man 
ska bevara de få grönytor som finns i centrum och på den aktuella platsen 
finns ståtliga och värdefulla tallar som inte bör röras eller tas ner. 
Förvaltningen är också tveksam till att anlägga fler parkeringsplatser i 
samhällets centrala delar om man ser till behovet över hela året. Vi de större 
evenemangen anordnas tillfälliga parkeringsplatser för besökande.
Förvaltningen arbetar med att i samband med gatu- och trottoarunder-
hållsarbeten skapa fler och bättre parkeringsmöjligheter utmed gatorna och 
då med hänsyn taget till både bil- och oskyddade trafikanter.
Därmed föreslås att medborgarförslaget avslås.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att med hänvisning till samhällsutvecklings-
förvaltningens yttrande avslås medborgarförslaget.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 

avslås medborgarförslaget. 
______________________           Sändlista:  Sbu
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KS § 193 forts
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade att ärendet återremitteras för att ytterligare se över 
behovet av parkeringsplatser.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Jonny Jones återremissyrkande och fann 
att kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för att ytterligare se över behovet

av parkeringsplatser.
_________________
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KS § 194 Dnr 2016/20 303

VA-plan 

Ärendebeskrivning 
Från samhällsutvecklingsförvaltningen förelåg förslag till ny VA-plan för 
Rättviks kommun.
Lars Spångmyr, Rättviks Teknik AB och miljöinspektör Barbro Wallgren 
föredrog ärendet.
Rättviks kommun har ett ansvar för att planera för en god försörjning av 
vatten och avlopp i kommunen, både på kort och lång sikt. Ett förslag på en 
långsiktig VA-plan har därför tagits fram.
Förslag på plan, policy och översikt har varit ute på samråd 1 juni-31 
augusti. Remiss har sänts till grannkommuner och Länsstyrelsen Dalarna. 
Kommuninvånare har informerats genom informationsmöte m m. 
Planeringen syftar till att på bästa sätt utveckla vatten- och avloppsför-
sörjningen i kommunen, för att uppfylla de hälso- och miljökrav som ställs 
på dricksvatten och avloppshantering. Planen är även ett underlag för att 
skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv investering för vatten och 
avlopp.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade att på sidorna 14 och 15 i ”VA-plan” under rubriken 
4.3 Utbyggnadsplan inom 10 år (2016-2025) stryks kolumnerna Klart år  
och rubriken får lydelsen: Utbyggnadsplan inom 10 år (2016-2025) Om- 
råden i prioriteringsordning. 
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- VA-plan daterad 2016-11-23 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige för antagande.
_____________________
Lars Spångmyr, Rättviks Teknik AB och miljöinspektör Barbro Wallgren 
föredrog ärendet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade i tilläggsyrkande att VA-plan daterad 2016-11-
23 och VA-policy daterad 2016-11-10 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande.
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag och 
på samhällsbyggnadsutskottets förslag med Annette Riesbecks 
tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- VA-plan daterad 2016-11-23 och VA-policy daterad 2016-11-10 

godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
___________________
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KS § 165 Dnr 2016/729 867

Kulturpris 2016

Ärendebeskrivning 
Kulturchef Per Höglund var närvarande och redovisade fyra 
nomineringsförslag till Kulturpriset 2016.
Kulturenheten föreslår att Sege Johansson utses till mottagare av kulturpriset 
2016.

Kommunstyrelsens beslut
- Utse Sege Johansson till mottagare av Kulturpriset 2016 med

följande motivering:
Sege är känd för sin medryckande improviserande stilkänsla, sitt 
vackra spel och trumpetton. Han har med stor entusiasm fostrat, 
inspirerat och varit en fantastisk ledare/lärare under många år för 
blåsmusikanter i bygden. Han har medverkat i allt från jazz-
ensambler till olika cermonier och högtider i såväl kommunala som 
kyrkliga sammanhang. Sege är en förebild inom musiken i vår 
kommun och är väl värd Rättviks kommuns kulturpris.

___________________

 
Sändlista: Sege Johansson
         Kulturenheten
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KS § 196 Dnr 2016/730

Miljöpris 2016

Ärendebeskrivning 
Från samhällsutvecklingsförvaltningen har inkommit ett nomineringsförslag 
till miljöpristagare 2016.
Förskolan Solgården i Vikarbyn föreslås till mottagare av miljöpriset 2016.

Kommunstyrelsens beslut
- Förskolan Solgården i Vikarbyn utses till mottagare av miljöpriset

2016 med följande motivering:
Förskolan Solgården tilldelas kommunens miljöpris i år för sitt 
hållbarhetsarbete. De fick Grön Flagg-certifiering i våras efter att ha 
tagit fram en handlingsplan, jobbat konkret med olika miljöfrågor 
och blivit godkända för Grön Flagg.
Grön Flagg är en certifiering och ett pedagogiskt verktyg som Håll 
Sverige Rent erbjuder till förskolor och skolor som vill jobba för en 
hållbar värld. Grön Flagg ingår i det internationella nätverket Eco 
Schools, som finns över hela världen. Ca 80 % av landets kommuner 
har någon grön-flagg-certifierad verksamhet och ca hälften av länets 
kommuner.
I våras blev Solgårdens förskola i Vikarbyn certifierad som den 
första grön-flagg-skolan i Rättviks kommun. De hade börjat prata om 
utmärkelsen redan hösten 2014, men lade sin första handlingsplan i 
mars 2015. När planen nu i våras var genomförd och godkänd, fick 
de ta emot sin gröna flagga och certifikatet. Nu har de lagt en ny 
handlingsplan som de jobbar med – barn, föräldrar och medarbetare 
tillsammans.
Vi hoppas att fler blir inspirerade av deras arbete!
De är väl värda Rättviks miljöpris 2016!

________________________

Sändlista: Suf
Förskolan Solgården
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KS § 197 Dnr 2015/183 000

Motion om att Rättvik behöver en ny inriktning

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna, genom Jan Dahlquist, har 2015-03-17 inlämnat 
rubricerade motion. Se bilaga 1.
Förslag
-    En marknadsföringsplan utarbetas med inriktning på att locka företag och 
     entreprenörer att etablera sig i kommunen.
-    En arbetsplan utarbetas på åtgärder både internt och externt, allt från
     bemötande/service till marktillgång, som ska leda till att företag och en-
     treprenörer upplever Rättvik som en attraktiv och företagsvänlig  
     kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen

för beredning.
_________________ 
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet enligt bilaga 2 och 
föreslår att förvaltningen fortsätter jobba med de intentioner de har angående 
hur man ska öka antalet etableringar, vilket innebär bl a att fortsätta jobba 
med etableringsgruppen som instrument, samverka med Rättviks Fastigheter 
AB och andra enheter, för en landningssida samt hur man ska rikta 
marknadsföringsresurser mot olika företagsetableringar.
Förvaltningen föreslår även att en genomförandeplan tas fram för det 
kommunövergripande målet att Tillväxt & Tillsyn genomsyrar all kommunal 
verksamhet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) och Jan Dahlquist (S) yrkade att med hänvisning till 
samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande anses motionen bifallen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Uppdra till näringslivschef och miljöchef att ta fram

en genomförandeplan för det kommunövergripande målet
att Tillväxt & Tillsyn genomsyrar all kommunal verksamhet.
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2. Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande och 
ovanstående beslut anses motionen bifallen.

____________________   
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
____________________
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KS § 198 Dnr 2016/538 88

Biblioteksplan 2016-2022

Ärendebeskrivning 
Från kulturenheten förelåg förslag till Biblioteksplan 2016-2022, för 
antagande. Se bilaga.
Bibliotekarierna Karin Sold och Karin Jönses föredrog ärendet. Närvarande 
var även samhällsutvecklingschef Bo Bifrost.
I januari 2014 antogs en ny bibliotekslag, där det fastslås att kommuner ska 
anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Kungliga biblioteket utkom med nya riktlinjer för vad en biblioteksplan ska 
innehålla.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att förslag till Biblioteksplan antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förslag till Biblioteksplan 2016-2022 enligt bilaga.

_________________

Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
__________________

Sändlista: Kulturenheten
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KS § 199 Dnr 2016/561 04

Borgenstak – Kommunala bolagen 2017

Ärendebeskrivning 
Det förelåg en skrivelse från ekonomichef Ann Lissåker. 

Borgenstak 2017 kommunala bolag.

Enligt tidigare beslut skall borgenstaket för de kommunala bolagen årligen 
behandlas i samband med behandlingen av den kommunala budgeten.

Tidigare beslut: KF § 177 151029        
Rättviks kommun Kommunhus AB   82 mnkr
Rättviks Fastigheter AB                 591mnkr
Rättviks Teknik AB                       265 mnkr

                                             Summa         938 mnkr             

Efter diskussion med VD Björn Evbjer i Rättviks kommun Kommunhus AB, 
Rättviks Fastigheter AB och VD Örjan Furn i Rättviks Teknik AB, föreslås 
att Rättviks kommun ingår borgen för respektive bolag enligt nedan fr.o.m. 1 
januari 2017. Beslutet innebär en utökning med 35 mnkr från och med den 1 
januari 2017.  

Rättviks kommun Kommunhus AB   82 mnkr
Rättviks Fastigheter AB                 591 mnkr
Rättviks Teknik AB                       300 mnkr

                                            Summa         973 mnkr             

Beslutet för respektive bolag föreslås då bli att Rättviks Kommun, från och 
med 2017, såsom för egen skuld ingår borgen för:

 Rättviks kommun Kommunhus AB:s låneförpliktelser 
till ett högsta lånebelopp om 82 mnkr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp.

 Rättviks Fastigheter AB:s låneförpliktelser till ett högsta 
lånebelopp om 591 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
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 Rättviks Teknik AB:s låneförpliktelser till ett högsta 
lånebelopp om 300 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Det totala borgenstaket 2017 för de kommunala bolagen blir därmed 973 
mnkr.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till ekonomichefens förslag.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rättviks kommun, från och med 2017, såsom för egen skuld ingår 

borgen för Rättviks kommun kommunhus AB:s låneförpliktelser 
till ett högsta lånebelopp om 82 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

2. Rättviks kommun, från och med 2017, såsom för egen skuld ingår 
borgen för Rättviks fastigheter AB:s låneförpliktelser till ett högsta 
lånebelopp om 591 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp.

3. Rättviks kommun, från och med 2017, såsom för egen skuld ingår 
borgen för Rättviks tekniks AB:s låneförpliktelser till ett högsta 
lånebelopp om 300 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp.

___________________ 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt finansutskottets förslag
___________________
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KS § 200 Dnr 2016/177 020

Internpris bemanningsenheten

Ärendebeskrivning 
Det förelåg en skrivelse från personalchef Anna Nises Borgström. 

Bakgrund
Beslut i KS 2016-06-21 §92 (dnr 2016/324) anger följande avseende 
kommunövergripande bemanningscenter:

1. Flytta resursenheten till stab- och serviceförvaltningen och utöka dess 
verksamhet till ett kommunövergripande bemanningscenter som 
sköter vikarietillsättning (upp till 3 månader) för alla verksamheter 
som regelbundet nyttjar detta.

2. Placera enheten under personalchefens ansvar och planera för ett 
andra steg i verksamhetsutvecklingen där bemanningsenheten 
fungerar som administrativ resurs i rekryteringsprocesser (efter 
införande av systemstöd för rekrytering).

3. Införa ett påslag på varje bokad timme som finansierar 
bemanningscentrets verksamhet.

Ärende
Projektledare för bildande av kommunövergripande bemanningscenter är 
sedan 1 september 2016 Marie Staffas, som även är enhetschef för 
Resursenheten. Tillsammans med personalchef och stöd från ekonom har 
beräkningen av internpris gjorts utifrån följande förutsättningar:
Bemanningsenhetens administrativa verksamhet budgeteras till en kostnad 
om 2 319 000 kronor för 2017. En osäkerhetsfaktor i budgeten är kostnad 
för systemet då det ännu inte beslutats vilket system för vikariebokning som 
ska nyttjas. Vi har utgått från den prisuppgift som vi har fått för Heromas 
vikariemodul. 
Debiteringsmodellen utgår ifrån att timlönekostnaden belastar respektive 
verksamhet utifrån den faktiska kostnaden för arbetskraften. För varje bokad 
timme tas ut en avgift för nyttjande av bemanningscentrets tjänster. 
Resurspoolens timkostnad beräknas och debiteras till socialförvaltningens 
verksamheter enligt tidigare modell. Dock debiteras avgift även för bokning 
som tillsätts med poolpersonal samt för bokning som tillsätts med 
deltidsarbetande personal som önskar mer tid. 
Prognos för antal timmar som kan komma att bokas via bemanningscenter 
baseras på statistik från Heroma samt Freetime avseende nyttjande av 
timanställda under 2015. I detta skede har vi valt att utgå från följande 
befattningar:
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Timanställda 150101-151231 Antal timmar
Undersköterska ÄO 22406,66
Undersköterska hemvård/hemsjukvård 75,5
Undersköterska mottagning 620,12
Skötare, behandlingsarbete 1843,4
Vårdare, gruppboende 12732,94
Vårdare, dagverksamhet 2082,33
Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård 1781,58
Vårdbiträde, äldreomsorg 50242,36
Personlig assistent 2486,37
Summa timmar vårdpersonal 94271,26
  
Barnskötare 22084
Lärare grundskola, tidigare år 2104,68
Förskollärare 224
Fritidsledare skola 596
Måltidspersonal 9867,83
Lokalvårdare 2337,2
Totalt alla ovanstående befattningar 131484,97

Vi har inte tagit med lärare grundskola senare år, lärare gymnasium och 
speciallärare i beräkningen då vi bedömer att detta första år kommer 
innebära en uppstartsperiod där dessa yrkesgrupper kommer plockas in i 
vikariehanteringen successivt.
Under 2015 har behov av vikarie inom Socialförvaltningen motsvarande ca 
28052 timmar täckts av resurspool samt deltidsarbetande personal som 
önskar mer tid. 
Detta ger vid handen en prognos för antal timmar som kan bokas via 
bemanningscenter under 2017 om ca 159 537 timmar.
För att täcka bemanningscentrets budgeterade kostnader ger det ett föreslaget 
internpris för 2017 om 14,50kr/bokad timme.
Resurspoolens internpris beräknas för 2017 till 344kr/timme exkl. avgift 
bemanningscenter.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade bifall till personalenhetens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 200 forts.

Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
- För att täcka bemanningscentrets budgeterande kostnad görs ett 

påslag på internpriset om 14,50 kr/timme under 2017.
__________________ 
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till finansutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt finansutskottets förslag
__________________

Sändlista: Personalchef
M Staffas
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 201 Dnr 2016/367 00

Redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade 
medborgarförslag

Ärendebeskrivning 
Förelåg redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade medborgarförslag 
enligt bilaga.

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade medborgarförslag 

redovisas för kommunfullmäktige. 
_____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 202 Dnr 2016/366 009

Redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade motioner

Ärendebeskrivning 
Förelåg redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade motioner enligt bilaga.

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisning nr 2 2016 av ej färdigbehandlade motioner redovisas för 

kommunfullmäktige.
_________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 203 Dnr 2016/646 007

Årsredovisning 2015 – Rättviks Naturvårdsfond

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond har inkommit med årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015, enligt bilaga. 
Naturvårdsfondens ordförande Hans Furn (C) föredrog ärendet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att årsredovisningen godkänns samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.      
Proposition    
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfonds

årsredovisning för 2015.                           
2. Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

2015 .    
____________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 204 Dnr 2016/81 006

Meddelande – Minnesanteckningar från 
kommunledningsgruppens möte 2016-09-28

Ärendebeskrivning 
Förelåg minnesanteckningar från kommunledningsgruppens möte 
2016-09-28.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandet läggs till handlingarna.

________________

Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
_________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 205 Dnr 2016/368 363

Övriga meddelanden

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär:
16:57   Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och
             syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
16:58   Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostads-
            rättsform

Dnr 2016/573 04
Pressmeddelande – Ekonomirapporten oktober 2016.

Dnr 2016/633 191
Länsstyrelsen Dalarna- Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet.

Dnr 2016/582
Beslut – om fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning genom anvisning till kommuner i Dalarnas län (kommuntal) för 
kalenderåret 2017. För Rättviks del, 54.

Dnr 2016/571
Dalabanans Intressenter- Styrelseprotokoll från 23 sept 2016.
Fiskevattenägarna- Medlemsbrev- Lite om juridisk kompetens mm.

Dnr 2016/161
Dala Vatten och Avfall- Protokoll från 19 sept 2016.
Rådet för ungdomsfrågor – Protokoll från 19 okt 2016.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.

_____________________

Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
______________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 206 Dnr 2016/733 006

Sammanträdesdagar 2017

Ärendebeskrivning 
Förelåg sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och dess utskott samt miljö- och byggnadsnämnden och de kommunala 
bolagen.

Kommunstyrelsens beslut
- Sammanträdesdagarna fastställs och läggs till

handlingarna.
__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 207 Dnr

Delegationsbeslut socialutskottet

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets §§:
§§ 338-381, 2016-11-24.
Besluten förvaras på socialförvaltningen.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

____________________
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