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Annette Riesbeck 
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande 
har ordet

Vi är alla beroende av att välfärdssystemet 
fungerar. Vi vill ha bra förskolor och 
skolor, trygg omsorg för våra äldre och 

funktionsnedsatta och en väl utbyggd infrastruk-
tur. Vi vill ha en kollektivtrafik som kommer i tid 
och flera mötesplatser för gemenskap, musik och 
idrott på fritiden.

Allt detta som vi vill ha och även förväntar oss, 
är helt eller delvis skattefinansierat. Verksam-
heter som är beroende av ett jämnt inflöde av 
skatteintäkter till kommunens kassa. 

Men vi vill också ha något annat – trygghet!
Även här behöver vi politiska mål och visioner. 
Det handlar om hur vi vill leva och verka i 
kommunen. I en allt oroligare värld är känslan av 
trygghet något som vi medborgare värderar högt, 
oavsett ålder.

Vad är då trygghet och hur hänger det ihop med 
vår budget?
Ja, självklart är det trygghet att veta att om jag 
blir sjuk eller arbetslös så finns det ett system 
som hjälper mig i vardagen. Självklart är det 
trygghet att veta att räddningstjänsten rycker ut 
om det börjar brinna och chansen för att vi över-
lever är god. Men trygghet är också att jag som 
förälder vet att mina barn får en bra utbildning i 
skolan, oavsett om de har läs- och skrivsvårig-
heter eller om de är så kallade ”högpresterande”. 

Att jag som dotter vet att min mamma och pappa 
kommer att få en fin och bra tillvaro på något av 
våra särskilda boenden när den dagen kommer, 
och att jag vet att den mat som serveras i kom-
munens kök är bra och näringsriktig. 

Det är trygghet när jag som nära vän vet att min 
väninna får professionell hjälp när allt går över 
styr där hemma och både hon och barnen far illa.

Trygghet för mig är också vetskapen om att vi 
här i kommunen har ett väl fungerande närings-
liv, med många små och mellanstora företag som 
borgar för vår gemensamma välfärd.

Trygghet är så mycket om vi börjar tänka efter 
och det handlar väldigt ofta om resurser och 
kommunens budget. Jag hör många gånger att 
pengarna inte räcker till och så kan det kanske 
vara ibland. Men i 2018-års budget har vi närmare 
650 miljoner kronor fördelade på våra förvalt-
ningar. Det är i storleksordningen 1,8 miljoner 
kronor per dag, 365 dagar om året. Det är en 
ökning med ungefär 17 miljoner kronor sedan 
förra året (2017). Det är en stor summa pengar.

Utgångspunkten för budgetarbetet är att succesivt 
förbättra kommunens ekonomi. Att arbeta med 
effektiviseringar i syfte att öka det egna kapitalet 
och i och med det möjliggöra för kommande 
utvecklingssatsningar och investeringar.
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Rättvik – där tradition möter framtid
Vision 2030

Kommunens kännetecken
Rättviks kommun är en av Sveriges 290 kommuner. 
Kommunen består av de tre församlingarna Rättvik, 
Boda och Ore och har tillsammans en befolkning 
på cirka 10 800 personer. Kommunen omfattar en 
yta på 2 181 kvadratkilometer vilket motsvarar 
Vätterns yta och lite till. Den längsta sträckan 
inom kommungränsen kan uppmätas till 9,3 mil.

Kommunen är känd för sina levande byar i ett 
öppet odlingslandskap med ett stort inslag av 
bygdekultur. Bygden lockar årligen tusentals 
besökare och besöksnäringen är idag kommunens 
största privata näring.

Rättviks kommun strävar mot en hållbar utveck-
ling. Begreppet hållbar utveckling handlar om 
människans agerande gentemot varandra och 
omgivningen. Inte bara ur ett ekologiskt perspek-
tiv utan även utifrån ett socialt och ekonomiskt 
perspektiv. Hållbar utveckling är en process som 
innebär ett långsiktigt ansvarstagande för sam-
hällsutvecklingen och jordens resurser.

I Rättviks kommun står hållbar utveckling för
integration, bevarande av våra byar och byskolor,
förnyelsebar energi, lokalproducerade livsmedel
och ett öppet landskap. För att lyckas krävs en 
bra dialog mellan politiker och medborgare så att 
allas kunskaper, idéer och viljor tas till vara. Vi 
kallar det Rättviksmodellen.

Den politiska organisationen
Kommunen har hand om en mängd verksamheter
som berör oss alla, både vuxna och barn. Av all 
tänkbar samhällsservice finns det några områden 
som kommunen är skyldig att svara för enligt 
lag, medans andra verksamheter är frivilliga och 
beslutas lokalpolitiskt.

Obligatoriskt verksamheter är förstås förskola och 
skola, socialtjänst, vård och omsorg, men också 
renhållning, räddningstjänst och plan- och bygg-
frågor. Exempel på frivilliga verksamheter är 
fritids- och kulturverksamhet, kommunal musik-
skola eller gymnasium för att nämna några.

För att sköta allt detta krävs en beslutande politisk 
organisation bestående av förtroendevalda och 
en verkställande förvaltningsorganisation med 
kommunal anställd personal.

Enligt kommunallagen ska det i en kommun finnas 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision,  
valnämnd samt överförmyndare. Utöver detta har 
kommunen stor frihet att organisera sin verksamhet.

Rättvik är en tillväxtkommun som genom att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbar tar ansvar för kommande generationer.

I Rättvik finns attraktiva och varierande boendemiljöer i hela kommunen. En väl fung-
erande samhällsservice, unik natur och ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att 
våra invånare och besökare upplever en god livskvalitet.

Vi bemöter alla människor på ett kompetent och respektfullt sätt och våra medborgare, 
unga som gamla, känner sig delaktiga.

Rättviks näringsliv präglas av god tillväxt, entreprenörsanda och småskalighet. Före-
tagen känner tillit till kommunens verksamheter och de upplever vårt samarbete som 
mycket gott.

Kommunen utvecklas i en positiv riktning eftersom vi har modet att ifrågasätta och 
pröva nytt. Vårt trygga samhälle är inkluderande och för oss som bor här är mångfald 
och jämlikhet en självklarhet. Vi känner stolthet över vår bygd och alla bidrar utifrån 
sin förmåga och sitt engagemang.

Vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar på resultat.



Mål och Budget 2018–20206

Ekonomi och effektivitet
Vi har en god ekonomi som skapar utrymme och 
säkerställer kommande investeringar och fram-
tidssatsningar. Vi arbetar effektivt och kostnads- 
medvetet i hela organisationen och vi har väl av- 
vägda avgifter. Soliditeten ska öka för att lång-
siktigt nå 50 mnkr i eget kapital. kommunens 
resultat motsvarar tre procentenheter av skatte- 
intäkterna. Låneskulden inom kommunkoncernen 
har inte ökat.

Vår trygga befolkning
Valfrihet, självbestämmande och människors 
lika värde kännetecknar möjligheternas Rättvik. 
Antalet invånare har fortsatt att öka bland annat 
genom en stor inflyttning samt att Rättviksung-
domarna i större utsträckning väljer att bo kvar 
eller flytta tillbaka till kommunen. Ålderssam-
mansättningen har förändrats genom att antalet 
ungdomar och unga familjer har ökat. För att 
möta det ökade behovet av kompetenta medar-
betare både inom kommunen och i näringslivet 
tillhandahåller vi praktik- och lärlingsplatser till 
unga och nyanlända. Med hjälp av vår integra-
tionssamordnare har vi tillsammans med det 
övriga samhället också förbättrat integrationen 
på alla plan. Folkhälsoarbetet ger ett gott resultat 
och allt fler människor förblir friska både fysiskt 
och psykiskt. Ett väl utbyggt mobil- och bred-
bandsnät för hushåll och företag skapar trygghet 
och möjliggör för e-tjänster och distansarbete.

Barnomsorg och skolverksamhet
All vår skolverksamhet utvecklas kontinuerligt 
för ett livslångt lärande. Vi erbjuder moderna och  
trygga skolmiljöer i hela kommunen och i takt med 
att byarna utvecklas ökar också antalet elever på 
våra byskolor. Kvalitén upplevs som hög på för- 
skolan, fritidshemmet, grundskolan, gymnasie-
skolan och på särskolan. All undervisning och 
alla lärmiljöer är anpassade utifrån elevernas 
olika förutsättningar och rätten till en trygg och 
likvärdig utbildning. Vi fortsätter att prioritera 
mindre barn- och elevgrupper både inom barn-
omsorg och skola. Barnomsorg ska finnas vid 
varje låg- och mellanstadieskola och vårt utbud 
präglas av flexibilitet och mångfald avseende 
pedagogisk inriktning och driftsform. Våra 

särskolor är integrerade i grund- och gymnasie- 
skolan samt anpassade till varje elevs förut-
sättningar. Elevhälsan har bred kompetens som 
möter alla elever och jobbar förebyggande och 
hälsofrämjande. Musikskolan vårdar Rättviks 
tradition av sång och musik och ger barn och 
ungdomar möjlighet att uppleva musikglädje. 
Barn och ungdomar trivs i Rättvik och upplever 
att de har inflytande. 

Vård, omsorg och omtanke
Vi har en bra vård och omsorg med stor valfrihet 
vad gäller boendeformer, aktiviteter och hem-
tjänst. Våra äldre samt personer med funktions-
nedsättning upplever sin vardag som positiv där 
det sociala innehållet genomsyrar tillvaron. Vi har 
ökat fokus på rehabilitering och förebyggande 
insatser utifrån ett hälsofrämjande och hållbart 
förhållningssätt. Förutsättningarna för äldre att 
bo kvar i sitt hem är goda och anhörigstödet upp- 
levs som gott. Den digitala välfärdsteknologin 
utvecklas kontinuerligt och bidrar till ökad 
trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständig-
het. Nattkamera erbjuds de som endast behöver 
natttillsyn. Barnens bästa står alltid i fokus och 
därför har skolan och socialtjänsten utökat sitt 
samarbete och de förebyggande insatserna.

Arbetsmarknad, näringsliv
Företagarna upplever ett gott samarbete med 
kommunen och konceptet ”Tillväxt & Tillsyn” 
genomsyrar all kommunal verksamhet. Vi stödjer 
det etablerade näringslivet som till stor del består 
av små- och medelstora företag och arbetar 
aktivt med nyetableringar. Rättvik är en känd 
turistdestination och besöksnäringen är viktig för 
vår kommuns utveckling och därför fortsätter vi 
att möjliggöra satsningar inom evenemang och 
besöksnäring. Genomfartsvägen (riksväg 70) är 
av stor betydelse för att marknadsföra/informera 
både genomresande, besökare och invånare. Ett 
gemensamt arbete har resulterat i ett estetiskt 
tilltalande skyltprogram med ett regelverk som 
efterlevs och gör Rättvik ännu vackrare. Kom-
munen skapar goda förutsättningar för hållbarhet 
i näringslivet. De gröna näringarna fortsätter att 
utvecklas i en positiv riktning och efterfrågan på 
lokalproducerade livsmedel ökar.

Kommunövergripande mål
2018–2020
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Boende, samhällsplanering 
och infrastruktur
Rättvik är en attraktiv ort både för våra invånare 
och besökare. Ett ”Vackert Rättvik” gör att vi 
bibehållit vår starka ställning som besöksort och 
vi har i samarbete med bland annat föreningarna 
utvecklat utemiljöerna i våra kringliggande byar. 
I takt med att invånarantalet stiger, ökar också 
behovet av nya bostäder av olika karaktär i hela 
kommunen. Vi bygger lägenheter i egen regi men 
samarbetar också aktivt med externa intressenter. 
Vi erbjuder tomter för bostadsbyggande i attrak-
tiva lägen och Persborgsområdet har färdigställts 
för bostadsbyggande. Vi erbjuder mark och lokaler 
som täcker näringslivets behov och tillsammans 
med Trafikverket har vi löst frågan om en säker 
utfart från Vidablicksvägen till riksväg 69. Vi har 
en framsynt samhällsplanering där hållbarhets-
aspekterna vägs in. Det öppna landskapet utökas 
med hjälp av ”Återtaget” och fler betande djur. 
Vi bevakar invånarnas intressen och möter olika 
människors behov bland annat på biblioteken 
som är en central resurs och bidrar till bildning, 
ökad läskompetens, digital delaktighet och inte- 
gration. Fysisk aktivitet och trevlig samvaro är 
viktigt och möjliggörs av att en skate- och akti-
vitetspark vid Helsingland färdigställts samt ett 
utegym. Mötesplatser och ”hängställen” för alla 
åldrar finns på flera ställen runt om i kommunen. 
Möjligheterna att arbetspendla inom regionen är 
goda och vi har dessutom täta tågförbindelser till 
Arlanda och Stockholm.

Tillgänglighet och skydd
Invånarna upplever sig bo i en säker och trygg 
kommun både i samhället, i skolan, på arbets- 
platsen och i det egna hemmet. Utsattheten för 
brott, olyckor, bränder och samhällskriser är låg 
och man känner tillit till samhällets olika funk-
tioner. Om någon utsätts för fysiskt eller psykiskt 
våld finns stöd och hjälp att tillgå.

Demokrati och delaktighet
Kommunens information håller hög kvalitet och 
alla kan ta del av den. Kommunens mål och vi-
sioner är väl kända och invånarna känner tillit till 
våra politiker och tjänstemän. Invånarna känner 
sig delaktiga i såväl samhällets utveckling som i 
den demokratiska processen. Vi arbetar efter vår 
ungdomspolitiska strategi och de unga känner att 
tillvaron är meningsfull, att de blir sedda och att 
deras åsikter tas på allvar.

Kultur och fritid
Alla invånare och besökare ska kunna ta del av 
det stora utbudet av kultur samt fritids- och ung-
domsaktiviteter som finns att tillgå både i centrala 
Rättvik och i byarna. Det är därför av högsta vikt 
att tillgängligheten för människor med funk-
tionsnedsättning ökar succesivt. Folkmusikens 
Hus och Dalhallas breda programutbud samt det 
differentierade kulturutbudet i Kulturhuset och 
i kommunen i stort, är av stor betydelse för vår 
utveckling och attraktionskraft. Kulturen efter- 
frågar, stimulerar, tar till vara och uppmärksam-
mar barn- och ungdomars kreativitet, engage-
mang, skapandeförmåga och kritiska tänkande. 
Många vistas i vår vackra natur. De uppmärkta 
lederna inbjuder till naturturism där vandring, 
cykling och ridning är uppskattade aktiviteter.  

Miljö och hållbarhet
Vi lägger idag grunden för den miljö som fram- 
tida generationer ska leva i. Vårt intensiva håll-
barhetsarbete fortgår och för våra anställda är det 
en självklarhet att ekologisk, social och ekono-
misk hållbarhet genomsyrar vår verksamhet. Vi 
uppmuntrar till ett klimatsmart, energisnålt och 
miljövänligare levnadssätt. Det öppna kulturland-
skapet, som är en viktig resurs för livsmedels-
produktionen men också för besöksnäringen, har 
utökats. Vi strävar efter att de råvaror som vi 
använder i de kommunala köken kommer från 
egen produktion eller från närområdet. Vi upp-
muntrar och stödjer vindkraftsetableringar. 

Attraktiv arbetsgivare
Rättviks kommun upplevs som en spännande och 
attraktiv arbetsgivare där vi tillämpar ett utveck-
lat chefs- och ledarskap för att uppnå ett tydligt 
ledarskap. Vi strävar efter en god psykosocial 
arbetsmiljö där antal medarbetare direkt under- 
ställda en chef maximalt är 30 stycken. Vi strävar 
också efter jämställda löner och att möta med-
arbetarnas önskemål och behov i en flexibel 
organisation. Vi uppmuntrar till dialog och med-
arbetarskap och i kontakten med kommunens in-
vånare är ett positivt bemötande en självklarhet. 
Vi eftersträvar också ett gott samarbete med andra 
kommuner och är öppna för nya arbetsformer. 
I händelse av kris har vi god beredskap både 
internt i kommunen och gentemot vår invånare. 
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Strategiska mål 2018

Ekonomi och effektivitet
- vi har ett positivt ekonomiskt resultat 
- soliditeten motsvarar 20 mnkr i eget kapital 
- ekonomiska avvikelser har analyserats och 

eventuella åtgärder vidtagits

Vår trygga befolkning
- vi har antagit en handlingsplan för integration 
- vi erbjuder lika många e-tjänster som rikssnittet 

bland landets kommuner

Barnomsorg och skolverksamhet
- vi har öppnat en förskola i Söderås 
- vi erbjuder förskoleplats inom 3 månader
- alla elever i grundskolan och på gymnasiet är 

godkända i de nationella proven i alla ämnen 
- elever som går ut grundskolan har behörighet 

att söka till gymnasiet
- elever som går ut grundskolan har ett genom-

snittligt meritvärde över 230
- vi har minskat antalet lärarlösa och inställda 

lektioner 
- Stiernhööksgymnasiet är en attraktiv skola där 

minst 60 % av eleverna från Rättvik studerar 
- det går minst 500 elever på Stiernhööksgymnasiet
- Stiernhööksgymnasiet har utökat samarbete 

med Vuxenutbildningen inom uppdragsut- 
bildningar

- minst 70 % av Stiernhööksgymnasiets elever i 
årskurs 3 driver UF-företag

 

Vård, omsorg och omtanke
- vi har startat upp ”Familjens hus” tillsammans 

med Landstinget
- våra familjebehandlare har ökat stödet till 

föräldrar och barn vilket har lett till att antalet 
externt placerade barn har minskat 

- andelen personer som är nöjda med sitt särskilda 
boende har ökat

- andelen kunder som är nöjda med sin hemtjänst 
både inom kommunal och privat verksamhet 
har ökat

- antalet brukare som är nöjda med kvalitén på 
sin LSS grupp- och servicebostad har ökat

- vi har en ändrad måltidsordning på samtliga 
särskilda boenden

- bemötandet på våra särskilda boenden och 
inom hemtjänsten har förbättrats

- andelen personer som är nöjda med anhörig- 
stödet har förbättrats

Arbetsmarknad, näringsliv
- vi ligger inom plats 40:e i Svenskt Näringslivs 

företagsklimatsranking
- vårt näringslivsarbete har resulterat i ett ökat 

antal gästnätter i kommunen

Boende, samhällsplanering 
och infrastruktur
- vi marknadsför aktivt våra exploaterings- 

områden
- vi har utvecklat biblioteksfilialerna i Boda och 

Furudal till mötesplatser
- antalet mötesplatser och ”hängställen” för 

ungdomar har utökats i hela kommunen
- det har skapats minst 30 nya bostäder
- industrimark har färdigställts och marknads-

förts
- vår Översiktsplan (inklusive LIS-områden) är 

färdigställd
- arbetet med att planlägga Sjöbodarna intill 

båthamnen i Rättvik är färdigt
- vi har utrett möjligheten att upphäva strand-

skyddet vid mindre vattendrag
- vi har en bra pendlingstrafik till och från 

Rättvik
- vi har färdigställt gång- och cykelvägen till 

Gärdsjö

Tillgänglighet och skydd
- sex stycken nya hjärtstartare har placerats ut i 

kommunen
- antalet fallolyckor har minskat med 10 %
 

Demokrati och delaktighet
- vi har reviderat den grafiska profilen samt 

antagit en kommunikationsplan
- invånarna upplever att möjligheten till insyn 

och inflytande ökar
- vi erbjuder fler feriejobb till gymnasie- 

ungdomar under 18 år

Kultur och fritid
- Antalet medlemmar i åldern 7–20 år i bidrags-

berättigade föreningar/organisaioner ska uppgå 
till 2 000 stycken

- Naturmuseet i kulturhuset har utvecklats
- Jarlområdet är färdigställt för att möjliggöra för 

en utökad vintersäsong
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Miljö och hållbarhet
- vi har ökat andelen miljömärkta produkter i 

våra verksamheter 
- vi har antagit en reviderad miljöpolicy
- antalet ekologiska livsmedel i våra kök har 

ökat till 30 %
- andelen biologiska städmaterial har ökat
- vi har minska användningen av fossila bränslen 

med 20 %

Attraktiv arbetsgivare
- vi har en strategi för den framtida personal- 

försörjningen på samtliga förvaltningar
- vi har minskad sjukfrånvaro i kommunen med 

minst 0,5 %
- vi har ett aktivt arbete mot kränkande behand-

ling och mobbing på våra arbetsplatser
- en modell för valfri sysselsättningsgrad är 

framtagen
- vi säkerställer kompetensförsörjningen genom 

att skapa fler ”enkla jobb”
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Diagram 1 • Procentuell utveckling för olika åldersgrupper på fem och tio års sikt
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De närmaste åren ökar befolkningen i yrkes-
verksam ålder betydligt långsammare än både
barn, unga och äldre. Om fem år kommer
ökningen av antalet personer över 80 år att ta fart.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Budgetförutsättningar och
ekonomisk information från SKL

Den sammanfattande bedömningen för riket från 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är att 
den kraftiga ökningen av befolkningen i yngre 
och äldre åldrar nu är betydligt snabbare än den 
för antalet personer i yrkesverksam ålder. Därför 
tilltar behovet av verksamhet mer än det som 
beräknas kunna finansieras genom ökad syssel-
sättning och därmed ökade skatteintäkter. 

Om inga åtgärder vidtas uppstår ett gap mellan 
intäkter och kostnader på 59 miljarder kronor år 
2021. Kommunernas och landstingens arbete med 
att förändra och utveckla verksamheten måste in-
tensifieras och i ännu större utsträckning inriktas 
på effektiviseringar med hjälp av ny teknik och 
nya arbetssätt. 

Utgångsläget är olika
SKL menar att de betydande krav på effektivise-
ringar och andra åtgärder som de förutspår avser 
situationen för den genomsnittliga kommunen. För 
enskilda kommuner och landsting ser det olika ut. 
De med ett svagt resultat får ännu större behov av 
anpassning än för sektorn i stort. Det kan innebära 
svårigheter att upprätthålla tillgänglighet, service 
och kvalitet, samtidigt som det till exempel inom 
hälso- och sjukvården inte kan påvisas något tyd-
ligt samband mellan vårdkvalitet och kostnader.

Vart är ekonomin på väg?
Efter några års snabb tillväxt råder högkonjunk-
tur i svensk ekonomi. SKL:s bedömning är att 

konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. 
Främst är det den inhemska efterfrågan via väx-
ande investeringar och ökad privat konsumtion 
som driver tillväxten. Detta medför en bnptillväxt 
på runt tre procent år 2017 och 2018. Därefter 
räknar SKL med att ekonomin återgår till ett 
konjunkturellt normalläge och att tillväxttalen 
blir betydligt lägre efter 2018. 

Detta innebär också att sysselsättningsutvecklingen 
och skatteunderlagets reala tillväxt blir svagare mot 
slutet av perioden. Det beror dels på återgången 
till ett konjunkturellt normalläge, dels på att 
ökningen av antalet personer i arbetskraften avtar.

Behoven av välfärdstjänster
Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. Förra året 
ökade folkmängden med 144 000 personer. Det är 
den största ökningen sedan 1861. Den största ut- 
maningen är dock sammansättningen av befolk- 
ningsökningen. Befolkningen växer särskilt snabbt 
i yngre och äldre åldrar. Dessa grupper har särskilt 
stora behov av kommunernas verksamheter.

Efter att ha ökat med i genomsnitt en halv procent 
per år de senaste decennierna beräknas de årliga 
demografiskt betingade behovsökningarna till 
nästan 1,5 procent per år de närmaste åren, en 
ökningstakt som håller i sig under lång tid. 

Problemet är alltså att antalet personer i yrkes-
verksam ålder ökar väsentligt långsammare än 
den totala befolkningen. Se tabellen nedan:

Samhällsekonomin

De närmaste åren ökar befolk-
ningen i yrkesverksam ålder 
betydligt långsammare än både 
barn, unga och äldre. Om fem 
år kommer ökningen av antalet 
personer över 80 år att ta fart.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges 
Kommuner och Landsting.
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Diagrammet nedan sammanfattar problemet med 
att få intäkter och kostnader att gå ihop. När 
ekonomin återgår till normal konjunktur kommer 
sysselsättningsökningen inte att vara tillräcklig 
för att klara behovsökningarna och ännu mindre 
några kostnadsökningar utöver vad som följer av 
befolkningsutvecklingen.

I kommunerna är investeringstrycket stort. Den 
växande befolkningen och behovet av att reno-
vera eller ersätta äldre lokaler och anläggningar 

har inneburit kontinuerligt växande investeringar. 
Den utvecklingen ser ut att fortsätta. Det innebär 
ökade kostnader för avskrivningar och räntor 
som gör ekvationen ännu svårare att få ihop. 

Det beräknade gapet är ingen prognos utan en 
illustration av behovet av resultatförbättrande 
åtgärder. Det kommer bland annat att krävas 
omfattande effektiviseringar för att klara såväl 
ekonomi som kvalitet i verksamheterna.

Kalkylen – det går inte ihop

De strukturella utmaningar som kommunsektorn 
står inför är större än de vi har sett under den 
senaste femtioårsperioden. Det kommer att kräva 
ett gemensamt ansvarstagande från hela den 
offentliga sektorn. Det innebär att staten måste 
hjälpa kommunerna och landstingen både med 
finansiering och med att underlätta det fortsatta 
arbetet med effektiviseringar och nya arbetssätt. 
Statens stöd måste bygga på att välfärden behöver 
utföras på ett nytt sätt.

Det finns vare sig tid eller råd att fastna i gamla 
sätt att tänka eller arbeta. Det går exempelvis inte 
att stimulera ökad personaltäthet eller traditionella 
arbetsmetoder. Det krävs ett nytänkande om hur 
verksamheten kan utvecklas och utformas. SKL 
ger i sin ekonomirapport flera exempel på hur det 
kan ske. Det handlar om att brukaren/patienten/
invånaren får stöd till självhjälp, exempelvis 

via självmonitorering, så kallad egenvård och 
självtestning, innebär att patienten själv utför sin 
provtagning och i vissa fall även justerar dose-
ringen istället för att besöka rutinsjukvården vid 
behandling. 

Användandet av ny teknik kan öka kvaliteten och 
den personliga integriteten samt minska behovet 
av att öka personalen i takt med det demografiska- 
trycket. 

Den höga sjukfrånvaron i kommuner innebär 
stora kostnader och är ett problem för kompe-
tensförsörjningen. Annat som är viktigt för att 
sektorn ska kunna klara ekonomin långsiktigt 
är tidiga insatser för att motverka både kroniska 
sjukdomar och utanförskap.

Hur ska kommunerna klara utmaningarna?

Diagram 3 • Utveckling av kostnader och skatteunderlag
Förändring per år i fasta priser, procent
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Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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Kommunens egna förutsättningar

För 2018 är ett positivt resultat på endast 3,9 mnkr 
budgeterat. Det kommunövergripande målet för 
resultatet 2018–2020 motsvarar tre procentenheter 
av skatteintäkterna. För att målet ska uppfyllas 
krävs ett resultat på motsvarande 19,4 mnkr 2018.

För 2018 är det strategiska målet för resultatet att 
kommunen har ett positivt ekonomiskt resultat.

Enligt den senaste prognosen förväntas resultatet 
för 2017 bli ett plusresultat på endast 0,7 mnkr. 
Den enskilt största budgetavvikelsen finns inom 
skolförvaltningen med 8,0 mnkr, där minskade 
statsbidrag för migrationen inte har mötts med 

motsvarande kostnadsminskningar. Socialförvalt-
ningen prognostiserar ett underskott på 5,3 mnkr.

Det prognostiserade resultatet motsvarar 0,1 pro-
centenheter av de budgeterade skatteintäkterna 
2017, vilket även skulle innebära att det finan-
siella resultatmålet 2017, om ett resultat motsva-
rande två procentenheter av skatter och bidrag, 
inte kommer att uppnås. 

För att komma i balans mellan kostnader och 
intäkter och för att uppnå de fastställda resultat-
målen de kommande åren kommer det att krävas 
krafttag.

Kommunens resultat

Skatteintäkterna ska räcka till finansiering av den 
löpande driftverksamheten, avsättningar till fram- 
tida pensionsåtaganden, räntor samt avskrivningar. 
Ett återkommande förhållande i såväl budget-
sammanhang som för det årliga bokslutet är att 
nettokostnaderna i relation till skatteintäkterna är 
på en hög nivå. Detta får till följd att årsresultat 
oftast är nära noll och att det inte finns några 
marginaler för oförutsedda händelser under året.

Om nettokostnaderna ökar snabbare än skattein-
täkterna försämras kommunens ekonomi, lånebe-
hovet ökar och handlingsutrymmet begränsas. På 
sikt är en sådan utveckling ohållbar.

Diagrammet visar att nettokostnaderna motsva-
rade 98,4 % av skatteintäkterna 2016, till detta 
kommer ett positivt finansnetto på ca 0,8 %. 
2016 års resultat innehöll dock ett antal poster av 

engångskaraktär, så som tillfälliga flyktingpengar 
och resultatredovisning av ”gamla” medel från 
balansräkningen.

Prognosen för 2017 tyder på ett mycket litet 
överskott på 0,7 mnkr, vilket skulle motsvara ett 
överskott på 0,1 procent av skatter och bidrag.

Nettokostnaderna från den löpande verksam-
heten har varit högre än skatteintäkterna sedan 
2009, med undantag av 2013, 2015 och 2016. 
Dessa förhållanden visar att kommunens ekono-
mi är känslig för oförutsedda händelser och att 
inga marginaler finns för att klara en ekonomi i 
balans, när något inträffar. En hög nettokostnads- 
nivå är inte heller förenligt med kommunens 
finansiella mål för 2017 om ett resultat som 
motsvarar mer än två procent av skatteintäkter 
och generella bidrag.

Skatteintäkter och nettokostnader

Årets resultat som andel av skatte och generella statsbidrag, årets resultat dividerat med summan av skatteintäkter och generella 
statsbidrag, kommun. Källa: SCB.
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Soliditeten anger hur stor andel av de totala till- 
gångarna som finansierats med egna medel. Det är  
ett mått som visar kommunens finansiella styrka 
på lång sikt. 

Resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring 
är det som påverkar soliditeten. Kommunerna 
har allt mer övergått till att mäta soliditeten 
inklusive den pensionsskuld som i dagsläget 

redovisas under ansvarsförbindelser, i enlighet 
med förslaget till ändringen av den kommunala 
redovisningslagen.

Kommunens soliditet, inklusive pensionsskulden 
per den 31 december 2016 har förbättrats från 
-6,0 % till -2,6 %, men ligger 26,8 % (33,6 %, 2015) 
under genomsnittet för landets kommuner.

Soliditet, inklusive hela pensionsskulden

I det senaste bokslutet, som var år 2016, har soli- 
diteten exklusive pensionsskulden försämrats 

med 5,0 % i jämförelse med året innan, från 54,8 % 
till 49,8 %.

Soliditet, inklusive pensionsåtaganden, eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som 
anges som en ansvarsförbindelse kommunen, dividerat med tillgångar kommunen. Källa: SCB.

Utveckling av nettokostnad/skatteintäkter
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I samband med bildandet av bolaget Rättviks   
skoljordbruk AB och överföringen att tillgångar 
till bolaget har kommunen i olika steg lånat ut 
medel till bolaget. Vid delårsbokslutet den 31 juli 
2017 uppgick kommunens utlåning till bolaget 
till 39,8 mnkr. 

På grund av den utdragna hanteringen av ärenden 
hos Migrationsverket har det uppstått en betydan-
de utlåning av medel till myndigheten. Under en 
period i oktober månad 2016 var utlåningen uppe 
i ca 50 mnkr. I delårsbokslutet per den 31 juli 
2017 uppgick de totala statsbidragsfordringarna 
till 32,0 mnkr, varav 22,0 mnkr utgjorde social- 
förvaltningens fordran på migrationsverket. Med 
fortsatta utbetalningar från migrationsverket under 
hösten 2017 har fordran minskat ytterligare och 
med den minskade flyktingströmmen har även 
osäkerheten på intäktssidan minskat. Kommunen 
brottas nu med att också minska sina kostnader i 
takt med de minskande intäkterna.

Utlåning

Kommunen har endast ett mindre lån på 1,4 mnkr, 
med mycket förmånliga villkor.

I kommunkoncernen uppgick den totala låne- 
skulden i delårsbokslutet per den 31 juli 2017 till 
967 mnkr. 

Lån

Kommunens skattesats för år 2018 är 47 öre lägre 
än skattesatsen 2017 på grund av skatteväxling 
avseende kollektivtrafiken. Skattesatsen för 2018 
uppgår till 21 kronor och 82 öre.

År 2017: 22,29
År 2018: 21,82

Landstinget Dalarna höjer skattesatsen för 2018 
med 47 öre på grund av skatteväxlingen avseende 
kollektivtrafiken till 11 kronor och 63 öre.

För invånarna i Rättviks kommun blir då den 
totala skattesatsen oförändrad jämfört med 2017 
med 33 kronor och 45 öre.

Kommunens skattesats

Jämfört med 1:a november 2016 visar befolk-
ningstalet för 1 november 2017 en minskning 
med 16 invånare från 10 830 invånare till 10 814 
invånare.

Liksom tidigare år har 2017 varit ett år med större 
inflyttning än utflyttning, men med flera avlidna 
än födda.

Befolkningsutveckling
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Resultatbudget (Tkr)

 BOKSLUT BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 221 249    

Verksamhetens kostnader -839 881 -637 800 -639 400 -648 500 -647 800

Avskrivningar -9 665 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER -628 297 -647 800 -649 400 -658 500 -657 800

Skatteintäkter 453 094 651 000 646 800 660 100 675 000

Generella statsbidrag 185 654    

Välfärdsmedel  5 600 3 700 1 000 600

Finansiella intäkter 5 722 3 800 3 800 3 800 3 800

Finansiella kostnader -355 -900 -1 000 -1 800 -1 800

ÅRETS RESULTAT 15 818 11 700 3 900 4 600 19 800

Resultat 2 %   12 936 13 202 13 500

Verksamhetsramar (Tkr)

 RAM RAM RAM

 2018 2019 2020
VERKSAMHET

Kommunfullmäktige 1 200 1 200 1 200

Kommunstyrelsen 10 000 10 100 9 700

Stab- och serviceförvaltningen 40 500 41 000 41 000

Socialförvaltningen 287 300 292 450 292 450

Samhällsutvecklingsförvaltningen 62 500 62 500 61 950

Barn- och utbildningsförvaltningen 235 700 239 700 239 700

Miljö- och byggnadsnämnden 200 200 200

Valnämnden 300 300 

Överförmyndare 1 400 1 400 1 400

Revisorer 700 700 700

Finansförvaltningen   
- Sociala avgifter/pensioner 11 500 10 850 11 400 
- Internränta -1 900 -1 900 -1 900
 
Förvaltningsramar 649 400 658 500 657 800
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Finansieringsbudget (Tkr)

 BOKSLUT BUDGET BUDGET
 2016 2017 2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Årets resultat 15 818 11 700 3 900
Justering för avskrivningar 9 665 10 000 10 000
Justering för avsättning pensioner och övrigt 3 767 4 000 4 800  
Justering för övriga, ej likviditetspåverkande -142 3 300 -
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 29 108 29 000 18 700
Ökn(-)minskn(+)förråd och varulager -465  
Ökn(-)minskn(+)kortfristiga fordringar -11 002 -6 500 -
Ökn(-)minskn(+)kortfristiga skulder 51 787 -80 000 -63 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten 69 428 -57 500 -44 300

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   
Investering i materiella anläggningstillgångar -13 160 -15 500 -18 500 
Årets försäljningar 5 526 - -
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 125 - -
Övrigt -24 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 533 -15 500 -18 500

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   
Erhållna investeringsbidrag 844 - -
Ökning av långfristiga fordringar -43 236 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -42 392 - -

Årets kassaflöde 19 503 -73 000 -62 800
Likvida medel vid årets början 160 798 153 000 213 100
Likvida medel vid årets slut 180 301 80 000 150 300

Investeringsbudget (Tkr)

 2018 2019 2020

Inventarieinvesteringar 11 000 7 000 7 000
Infrastrukturinvesteringar 6 000 5 000 5 000
Investeringar i byggnader 500 14 000 500 
Mark och anläggningar 1 000 1 000 1 000

Totalt 18 500 27 000 13 500

Kommunfullmäktige beslutar om ramanslag enligt ovan och kommunstyrelsen kommer 
därefter att dela upp ramanslagen på olika projekt.
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  BOKSLUT BUDGET BUDGET

  2016 2017 2018

TILLGÅNGAR   

Materiella anläggningstillgångar   

 Markinnehav 26 663 29 000 30 000

 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 72 554 69 000 73 500

 Maskiner och inventarier 16 609 22 000 25 000

 Delsumma materiella anläggningstillgångar 115 826 120 000 128 500

Finansiella anläggningstillgångar 67 500 68 000 64 200

Summa anläggningstillgångar 183 326 188 000 192 700

Förråd 1 296 1 000 1 300

Exploateringsfastigheter 16 623 17 000 15 800

Fordringar 88 706 99 000 65 500

Kassa och bank 180 302 80 000 150 300

Summa omsättningstillgångar 286 927 197 000 232 900

SUMMA TILLGÅNGAR 470 253 385 000 425 600

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR   

OCH SKULDER   

Eget kapital   

 Ingående eget kapital 218 414 229 300 234 900

 Årets resultat 15 818 11 700 3 900

Summa eget kapital 234 232 241 000 238 800

Avsättningar   

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 37 751 39 000 44 900

Summa avsättningar 37 751 39 000 44 900

Långfristiga skulder 1 942 1 000 1 700

Kortfristiga skulder 196 328 104 000 140 200

Summa skulder 198 270 105 000 141 900

SUMMA EGET KAPITAL,   

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 470 253 385 000 425 600

Balansbudget (Tkr)



Mål och Budget 2018–2020 19

Verksamheternas andel av den totala budgeten 2018
Verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen svarar för 
80,7 % av den totala verksamhetsbudgeten 2018.

Kommunfullmäktige 0,2 %

Kommunstyrelsen 1,5 %

Stab- och serviceförvaltningen 6,2 %

Socialförvaltningen 44,3 %

Samhällsutvecklingsförvaltningen 9,6 %

Barn- och utbildningsförvaltningen 36,4 %

Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 %

Valnämnden 0,0 %

Överförmyndare 0,2 %

Revisorer 0,1 %

Finansförvaltningen 1,5 %

Årets medarbetare 2017 tilldelas Knuts Sara 
Hanssont. Foto: Martin Litens

Rättviks kommuns Miljöpris 2017 tilldelas Lars Billbäck och Emma Billbäck. 
Foto: Martin Litens

Rättviks kommuns Kulturpris 2017 tilldelas Berit 
Zetterqvist. Foto: Martin Litens
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