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Sammanträdesdatum
2016-11-15

Kommunstyrelsen
Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30- 11:00, 13:00-15:45

Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande
Jonny Jones (C)
Camilla Ollas Hampus (C)
Hans Furn (C)
Joanna Stridh (C)
Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollén (M), t o m kl 15:00
Per Segerstéen (M)
Jan Dahlquist (S)
Anki Dåderman (S)
Inger Eriksson (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Lars-Erik Kalles (S)
Nils Gävert (SD), t o m kl 15:15

Ersättare och övriga närvarande Britt-Marie Essell, (S)                                         Ulf Israelsson, kommunchef
Lars-Erik Liss (S)                                                Elisabeth Cederberg, sekreterare
Anders Åkerlund (C), t o m kl 11:00
Tomas Grundell (L), t o m kl 14:30
Elvine Lindell (SD), t o m kl 15:15
Carola von Walter (MP), 08:30-09:00, 09:25-15:45
Car-Johan Ingeström, Visit Södra Dalarna
Birgitta Bogren, Siljan Turism
Bo Bifrost, samhällsutvecklingschef
Örjan Furn, VD Dala Vatten och Avfall AB
Yvonne Cederqvist Olsson, alkoholhandläggare
Martin Clarstedt, miljö- och byggchef
Björn Evbjer, VD RKAB och RFAB

Justerare Jan Dahlquist och Joanna Stridh, ersättare Anki Dåderman och Hans Furn
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-11-22 kl 11:00

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 171-191

 Elisabeth Cederberg

Ordförande
 Annette Riesbeck (C)

Justerare
Jan Dahlquist Joanna Stridh

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

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-11-15

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-22 Datum då anslaget tas ned 2016-12-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift
 Elisabeth Cederberg
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Sammanträdesdatum
2016-11-15

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 171 Medborgarförslag om trottoarer som behöver ny 
asfalt.

2012/623 
312

4 - 5

§ 172 Medborgarförslag - Tunnel under Riksvägen 2015/66 
312

6

§ 173 Medborgarförslag  om att kommunen ser över och 
kompletterar nuvarande gatubelysning i Mårtanbergs 
by

2012/76 
317

7 - 8

§ 174 Förslag till reviderad VA-taxa 2017 2016/550 9

§ 175 Förslag till reviderad Avfallstaxa 2017 2016/551 10

§ 176 Tillsynsplan 2017 serveringstillstånd 2016/544 
702

11

§ 177 Bildande av länsgemensamt kommunalt bolag för 
turistbyrå- och destinationsutveckling 

2016/627 
84

12 - 15

§ 178    Återkallande av uppdrag att förbereda upphandling 
av turistbyrå- och 
destinationsutvecklingsverksamheter (Nya Visit 
Dalarna) från Region Dalarna

2015/412 
84

16 - 17

§ 179 Turismstrategi för Rättviks kommun 2016-2020 2016/552 
84

18

§ 180 Motion om borttagande av delade turer för anställda 
inom Rättviks kommun - Socialdemokraterna

2015/154 
009

19 - 21

§ 181 Gysam Samverkansavtal 2016-10-25 2016/580 
106

22

§ 182 Nytt reglemente för Rådet för ungdomsfrågor 2016/534 
003

23

§ 183 Riktlinjer för markförsäljning av mark till 
hyresrättsbyggnation

2016/568 
253

24 - 25

§ 184 Medborgarförslag gällande diverse hus och 
byggnader i Rättviks kommun 

2016/232 
000

26 - 27

§ 185 Motion om farthinder på Backavägen vid 
övergångsstället vid Textilvägen

2013/58 
51

28 - 29

§ 186 Meddelanden 30

§ 187 Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande 31

§ 188 Delegationsbeslut socialutskottet 32

§ 189 Delegationsbeslut individnämnden 33

§ 190 Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef 34
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§ 191 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende RKAB, 
RFAB, RTAB, DVAAB, Dal Energi samt Dalhalla 
förvaltning och Rättvik Arena

35
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Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 171 Dnr 2012/623 312

Medborgarförslag om trottoarer som behöver ny asfalt

Ärendebeskrivning 
Hanse Rehnman, Björken 17, Rättvik, har 2012-11-16 inlämnat rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Lägg ny asfalt på trottoaren mellan Knihsgatan och Ågatan. Skolgatans 
trottoar är hemsk, den ser mest ut som en åker. ………..Tänk på barn-
familjer som ska lämna sina barn på skolan. ….. .

Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-06
- 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 påtalar att det 
finns behov av flera parkeringsplatser i området, vilket kan innebära att 
trottoaren kanske tas bort och parkering tillåts på den nordöstra sidan. 
Trottoaren på den nordvästra sidan är i gott skick och kan användas istället.
Gatubelysningen på den aktuella delen av Skolgatan är i behov av att bytas 
ut och samtidigt flyttas. I samband med det arbetet kan gatans beläggning ses 
över. Björken blir kvar om den är frisk och inte har några skador.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade att med hänvisning till förvaltningens yttrande anses 
medborgarförslaget behandlat.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällbyggnadsutskottets bifallit detsamma.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningen yttrande anses 

medborgarförslaget behandlat.
_______________________

Sändlista:  H Rehnman
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KS § 171 forts

Samhällsutvecklingschef Bo Bifrost föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
________________
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_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 172 Dnr 2015/66 312

Medborgarförslag om gångtunnel under riksvägen 
under Classic Car Week

Ärendebeskrivning 
Inge Nilsson, Övre Gärdsjö landsväg 28, Rättvik, har 2015-01-29 inlämnat 
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Bygga en gångtunnel under väg 70 för att minska köbildningen vid Classic 
Car Week.

Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-26
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen 

för beredning och beslut.
__________________  
Vägingenjör Ulf Haglund redogjorde för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att om 
en gångtunnel byggs kommer hela området att förändras till det sämre för 
gångtrafikanter, försvåra renhållning både sommar- och vintertid samt ur 
framförallt trygghetssynpunkt en dålig lösning.
RV 70 är också Trafikverkets väg och de är medvetna om förhållandena.
Förvaltningen anser att med hänvisning till ovan, är förslaget på en 
gångtunnel inte är genomförbart och därmed avslås medborgarförslaget.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade att med hänvisning till förvaltningens yttrande avslås 
medborgarförslaget.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 

avslås medborgarförslaget.
_________________________
 Samhällsutvecklingschef Bo Bifrost föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
_______________________          Sändlista: I Nilsson
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KS § 173 Dnr 2012/76 317

Medborgarförslag om att kommunen ser över och 
kompletterar nuvarande gatubelysning i Mårtanbergs 
by

Ärendebeskrivning 
Gunnar Smideman, Mårtanberg, Rättvik, lämnade 2012-02-10 in rubricerade 
medborgarförslag. Se bilaga.

Förslag
Att kommunen ser över och kompletterar nuvarande gatubelysning i 
Mårtanbergs by. Vägar är till stor del helt oupplysta vilket innebär en 
otrygghet och osäkerhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-19
- Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommun-

styrelsen för beredning och beslut.
___________________  

Vägingenjör Ulf Haglund redogjorde för ärendet.
Yttrande
I yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen påtalas att kommunen har 
för avsikt att under 2016 påbörja en inventering av hela kommunens 
vägbelysning. Efter att detta är gjort ska en plan upprättas över hur 
upprustningen av belysningsnätet ska ske. 
Upprustningen är ett omfattande och kostsamt arbete som måste planeras 
med omsorg och kommer att ta flera år i anspråk att genomföra. 
Kvicksilverlampor måste bytas ut mot mer miljövänliga alternativ vilket 
medför att armaturer och ibland även stolpar måste bytas ut. I samband med 
eventuella stolpbyten ses placering av belysningspunkter över för att få 
optimal belysning.
För övrigt följer förvaltningen det som Rättviks kommuns tekniska nämnd 
beslutade (1997-04-24 § 49), om att ingen ny uppsättning av vägbelysning 
ska ske med undantag för eventuella exploateringsområden.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade att med hänvisning till förvaltningens yttrande avslås 
medborgarförslaget.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Sändlista: G Smideman

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2016-11-15

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 173 forts

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 

avslås medborgarförslaget.
__________________ 
Samhällsutvecklingschef Bo Bifrost föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
__________________
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Kommunstyrelsen

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 174 Dnr 2016/550

Ny VA-taxa, taxa för allmänna vattentjänster 2017

Ärendebeskrivning 
Från Rättviks Teknik AB förelåg förslag till ny VA-taxa 2017,
för antagande.
VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader.
Taxan innebär följande:

- Brukningsavgifterna är oförändrade
- Anläggningsavgiften höjs med 10 %
- Taxeföreskrifterna utökas för hantering av lagerlokaler samt ändrad 

hantering av lägenhetsyta i anläggningsavgiften
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att förslag till ny VA-taxa antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Upphäva gällande VA-taxa enligt kommunfullmäktiges 

beslut 2015-12-03, § 198.
2. Anta ny ”Taxa för allmänna vattentjänster Rättviks kommun

2017”.
3. Den nya taxan ska gälla fr o m 2017-01-01.

____________________
Örjan Furn, VD Dala Vatten och Avfall AB, föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
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KS § 175 Dnr 2016/551

Ny avfallstaxa 2017

Ärendebeskrivning 
Från Rättviks Teknik AB förelåg förslag till ny Avfallstaxa 2017 för 
Rättviks kommun.
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader.
Taxan innebär följande:

- Avfallstaxan sänks med 3,5 %
- Tömningsavgifter för djupbehållare införs
- Slamtaxan ska vara oförändrad

Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att förslag till Avfallstaxa Rättviks kommun 2017 
antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Upphäva gällande Avfallstaxa enligt kommunfullmäktiges 

beslut 2015-12-03, § 200.
2. Anta ny Avfallstaxa Rättviks kommun 2017.
3. Den nya taxan ska gälla fr o m 2017-01-01.

__________________ 
Örjan Furn, VD Rättviks Teknik AB, föredrog ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
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KS § 176 Dnr 2016/544 702

Tillsynsplan serveringstillstånd 2017

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till tillsynsplan avseende alkoholservering 2017 samt 
försäljning av öl klass II.
Yttrande
Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att anta förslaget till tillsynsplan.
Yrkande
Ordföranden yrkade att socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående och fann att socialutskottet 
bifallit detsamma.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
-      Tillsynsplan avseende alkoholservering samt försäljning av öl klass II
        antas enligt bilaga.
___________________ 
Alkoholhandläggare Yvonne Cederqvist Olsson föredrog ärendet.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade i ändringsyrkande till socialutskottets förslag att på 
sid 2 under rubriken ”Mycket låg prioritet” stryks andra stycket.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på socialutskottets förslag och 
socialutskottets förslag med Fredrik Olléns tilläggsyrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens beslut
- Tillsynsplanen avseende alkoholservering samt försäljning av öl 

klass II antas enligt bilaga.
Bilagan har reviderats enligt ovanstående yrkande.

__________________

                    Sändlista:  Y Cederqvist Olsson
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KS § 177 Dnr 2016/627 84

Bildande av länsgemensamt kommunalt bolag för 
turistbyrå- och destinationsutveckling

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från stab- och serviceförvaltningen angående förslag från 
Region Dalarna om bildande av länsgemensamt kommunalt bolag för 
turistbyrå- och destinationsutveckling.  

Med bakgrund i att beslutet i Orsa kommunfullmäktige att till det nybildade 
bolaget Nya Visit Dalarna överföra kommunens turistbyrå- och 
destinationsutvecklingsfunktioner under hösten 2015 överklagades, avbröts 
den då pågående processen i samtliga länets kommuner. Som alternativ 
föreslogs en undersökning av möjligheterna till en upphandling enligt LOU 
av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i enlighet med de avtal 
kommunerna ursprungligen fattat beslut om. 

I samband med utredningen kring förutsättningarna för en upphandling 
väcktes frågan om ett för länets kommuner gemensamt kommunalt bolag med 
uppgift att driva turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna. Arbetet 
med att undersöka förutsättningarna för en gemensam upphandling avbröts då. 
Detta redovisas i ett särskilt ärende.

Nu föreliggande förslag är att länets kommuner bildar ett gemensamt och till 
lika delar ägt ägarbolag, arbetsnamn: Utveckling i Dalarna Holding AB, med 
100 % kommunalt ägande. I styrelsen föreslås de 15 KSO sitta. Bolaget har 
ingen verksamhet utöver att för dalakommunernas räkning kontrollera det 
kommunala ägandet i dotterbolag. Detta bolag äger i sin tur till 100 % 
dotterbolaget Visit Dalarna AB. I detta bolag sker arbetet med den kommunala 
turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheten, som alltså överförs dit 
från respektive kommun. I denna styrelse sitter kommunala företrädare och 
det är möjligt att också ta in företrädare för turistnäringen. Länets kommuner 
kontrollerar bägge bolagen.

Den verksamhet som ska bedrivas beskrivs ingående i bilaga Beslutsunderlag 
Visit Dalarna, daterad 2016-10-05.

Detta ärende presenterar de förslag till bolagsordningar, ägardirektiv och 
aktieägaravtal samt samverkansavtal som härrör till de ovan redovisade 
föreslagna bolagen och den verksamhet som ska bedrivas.
Region Dalarnas direktion har 2016-10-26, § 232 beslutat att överlämna 
ärendet till länets kommuner för behandling i respektive 
kommunfullmäktige. 
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KS § 177 forts
Birgitta Bogren, Siljan Turism och Carl-Johan Ingeström, Visit Södra 
Dalarna, var närvarande och informerade i ärendet.
Yrkanden
Annette Riesbeck (C) yrkade att föreliggande förslag om länsgemensamt 
kommunalt bolag Utveckling i Dalarna Holding AB godkänns.
Joanna Stridh (C) yrkade följande:

1. Utse Annette Riesbeck (C) till ledamot i styrelsen för Utveckling i 
Dalarna Holding AB till och med avslutandet av den ordinarie 
årsstämma som avhålls året efter det år då nästa val till 
kommunfullmäktige enligt lag hållits.

2. Utse Fredrik Ollén (M) till ersättare i styrelsen för Utveckling i 
Dalarna Holding AB till och med avslutandet av den ordinarie 
årsstämma som avhålls året efter det år då nästa val till kommun- 
fullmäktige enligt lag hållits.

3. Utse Annette Riesbeck (C) till ombud till årsstämma i Utveckling i 
Dalarna Holding AB.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkanden och fann att 
kommunstyrelsen bifallit desamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna beslutsunderlaget Visit Dalarna, daterat 2016-10-05.
2. Godkänna förslag till bolagsordning Utveckling i Dalarna Holding 

AB.
3. Godkänna förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB.
4. Godkänna förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding 

AB, med bilaga avseende Visit Dalarna AB
5. Godkänna kommunens andel av aktiekapitalet i Utveckling i Dalarna 

Holding AB, inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd 
sammanställning samt att detta betalas ut.

6. Godkänna föreslagen överlåtelse av aktierna i Visit Dalarna AB till 
Utveckling i Dalarna Holding AB.

7. Godkänna föreslaget förvärv av aktierna i Visit Dalarna AB av 
Utveckling i Dalarna Holding AB. 
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8. Utse Annette Riesbeck (C) till ledamot i styrelsen för Utveckling i 
Dalarna Holding AB till och med avslutandet av den ordinarie 
årsstämma som avhålls året efter det år då nästa val till 
kommunfullmäktige enligt lag hållits.

9. Utse Fredrik Ollén (M) till ersättare i styrelsen för Utveckling i 
Dalarna Holding AB till och med avslutandet av den ordinarie 
årsstämma som avhålls året efter det år då nästa val till 
kommunfullmäktige enligt lag hållits.

10. Utse Annette Riesbeck (C) till ombud till årsstämma i Utveckling i 
Dalarna Holding AB.

11. Godkänna förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB.
12. Godkänna förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB.
13. Godkänna kommunens andel av aktiekapitalet i Visit dalarna AB, 

inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanställning 
samt att detta betalas ut.

14. Godkänna föreslagen utdelning och överlåtelse av inkråm och avtal 
från dagens destinationsbolag till Visit Dalarna AB.

15. Godkänna förslag till samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och 
näringslivets ekonomiska förening. 

16. Godkänna förslag till grundavtal mellan kommunen och Visit 
Dalarna AB.

17. Genomföra överföring av kommunens turistbyråverksamhet med 
därtill hörande finansiering till Visit Dalarna AB. 

18. Genomföra verksamhetsövergång från den kommunala 
organisationen till Visit Dalarna AB när detta är tillämpligt.

19. Delegera till Region Dalarna att för kommunens räkning hantera 
bildande av bolaget Utveckling i Dalarna Holding AB och ändringar i 
befintliga Visit Dalarna AB samt de frågor som är förenade med 
verksamhetens grundande.

20. Delegera till Region Dalarna att för kommunens räkning hålla 
årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB för att fastställa 
bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse.

21. Delegera till Region Dalarna att för kommunens räkning hålla 
årsstämma i Visit Dalarna för att fastställa bolagsordning, fastställa 
ägardirektiv och tillsätta styrelse.
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22. Delegera till Region Dalarna att underteckna nödvändiga handlingar 
för att kunna utföra delegerat uppdrag.

23. Ge fullmakt åt Region Dalarna att för kommunens räkning hantera 
eventuella formalia- eller andra smärre justeringar som kan följa av 
Bolagsverkets påpekanden i samband med registreringen av 
Utveckling i Dalarna Holding AB och Visit Dalarna AB hos 
Bolagsverket.

24. Uppdra till årsstämma i befintligt ägarbolag att fatta beslut om 
aktieöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Utveckling i 
Dalarna Holding AB.

25. Uppdra till årsstämma i befintligt ägarbolag att fatta beslut om 
inkråmsöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Visit 
Dalarna AB.

26. Instruera ombud vid årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB 
att fastställa förslag till bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta 
styrelse

27. Instruera ombud vid årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB 
att lämna instruktioner att fastställa bolagsordning och ägardirektiv 
samt tillsätta styrelse i Visit Dalarna AB

28. Ovan nämnda beslut gäller under förutsättning att samtliga 
kommuner och samtliga ägar-/destinationsbolag med kommunalt 
ägande fattar motsvarande

____________________
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_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 178 Dnr 2015/412 84

Återkallande av uppdrag att förbereda upphandling av 
turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheter 
(Nya Visit Dalarna)

Ärendebeskrivning 
Med bakgrund i at beslutet i Orsa kommunfullmäktige att till det nybildade 
bolaget Nya Visit Dalarna överföra kommunens turistbyrå- och 
destinationsutvecklingsfunktioner överklagades avbröts den då pågående 
processen i samtliga länets kommuner. Som alternativ föreslogs att prova en 
upphandling enligt LOU av turistbyrå- och destinationsutvecklings-
funktionerna i enlighet med de avtal kommunerna ursprungligen fattat beslut 
om.
Förslaget var att alla kommuner uppdrog till Region Dalarna att genomföra 
upphandlingen för deras räkning. Den pågående processen med överföring 
av funktionerna avbröts och kom inte att fullföljas.
I respektive behörigt organ beslutade länets kommuner att:

1. Dra tillbaka tidigare fattat beslut at överföra turistbyrå- och 
destinationsutvecklingsfunktionerna till Nya Visit Dalarna samt att 
avbryta processen

2. Ge Region Dalarna uppdraget att förbereda upphandling av turist- 
byrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna.

3. Uppdra åt Region Dalarna att redovisa beslutsunderlag inför 
fullmäktiges beslut om genomförande av upphandlingen av turist- 
byrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna.

Region Dalarna har under våren förberett upphandling av turistbyrå- och 
destinationsutvecklingsfunktionerna. En arbetsgrupp inom Region 
Dalarna har genomfört en riskutredning och i övrigt förberett 
upphandlingen.
Vid direktionen för Region Dalarnas sammanträde den 26 oktober 
beslutades att föreslå kommunerna att återkalla uppdraget till Region 
Dalarna att förbereda upphandling av turistbyrå- och 
destinationsutvecklingsfunktionerna.

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att uppdraget till Region Dalarna att förbereda 
upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna 
återkallas. 

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 178 forts
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Återkalla uppdraget till Region Dalarna att förbereda upphandling av 

turistbyrå- och destinationsfunktionerna.
________________
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 179 Dnr 2016/552 84

Turismstrategi för Rättviks kommun 2016-2020

Ärendebeskrivning 
Förelåg förslag till Turismstrategi För Rättviks kommun 2016-2020, för 
antagande. Se bilaga.
Visit Rättvik, köpmännen och näringslivsenheten ska arbeta efter strategin.
Besöksnäringen är världens största och snabbast växande näring. Rättviks 
kommun har bestämt sig för att dra nytta av och bidra till denna tillväxt.
Rättvik är en känd turistdestination och besöksnäringen är viktig för 
kommunens utveckling, därför fortsätter kommunen att möjliggöra 
satsningar inom evenemang och besöksnäring med fokus på 
upplevelseturism, främst natur- och kulturturism.
Övergripande målet är att Rättviks kommun ska bli den bästa kommunen att 
driva besöksnäringsföretag i.
För att uppnå ovan nämnda mål, vill kommunen stärka Rättviks attraktions- 
och konkurrenskraft som destination och därigenom bidra till en ökad 
tillväxt. Kommunen vill underlätta för besöksnäringens aktörer att göra fler 
och bättre affärer. Detta måste göras i samverkan med näringen för att nå ett 
gemensamt resultat som ingen part, kommunen eller den enskilda aktören, 
kan åstadkomma själv.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade att förslag till Turismstrategi antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta ”Turismstrategi för Rättviks kommun 2016-2020”

enligt bilaga.
___________________ 

Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
____________________

  
Sändlista: Näringslivschef
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KS § 180 Dnr 2015/154 009

Motion om borttagande av delade turer för anställda 
inom Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna, genom Erja Eloranta och Jan Dahlquist, har 2015-03-06 
inlämnat rubricerade motion.  Se bilaga.
Förslag
Att Rättviks kommun säger nej till förekomst av delade turer för de anställda 
inom kommunen samt att förvaltningen uppdras att arbeta fram en plan för 
hur detta snarast möjligt kan verkställas.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-16
- Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen

för beredning.
_________________ 
Yttrande
Personalenheten har, tillsammans med socialförvaltningens 
omsorgsverksamhet, yttrat sig i ärendet, om nuläget och de alternativ som 
finns för att minska/eliminera delade turer. 
Förslaget är att lyfta in önskemålet om att eliminera/minska antalet delade 
turer som en del i arbetet med projekt ökad sysselsättningsgrad. 
Personalenheten och socialförvaltningen tror att de förutsättningar som krävs 
för att vara framgångsrika i det projektet är desamma som krävs för att 
lyckas med att ta bort eller minska de delade turerna på ett sätt som är 
förenligt med verksamhetens behov.

Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till yttrandet från personalenheten ansens motionen 

behandlad. 
____________________ 
Yrkande
Anki Dåderman (S) yrkade i tilläggsyrkande till personalutskottets förslag att 
det uppdras till personalenheten att tillsammans med socialförvaltningen 
arbeta fram en tidsplan för genomförandet och ekonomiska förutsättningar.

Sändlista:

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2016-11-15

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 180 forts

Proposition
Ordföranden ställde proposition på personalutskottets förslag och på 
personalutskottets förslag med Anki Dådermans tilläggsyrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit det senare.

Kommunstyrelsens beslut 
- Uppdra till personalenheten att tillsammans med socialför-

valtningen arbeta fram en tidsplan för genomförandet av
borttagande av delade turer samt ekonomiska förutsättningar
för detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut och 

personalutskottets yttrande anses motionen behandlad.
_________________  
Yrkanden
Fredrik Ollén (M) yrkade att ärendet återremitteras för framtagande av bättre 
beslutsunderlag.
I detta yrkande instämde även Erja Eloranta (S).
Proposition
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att 
kommunfullmäktige bifallit detsamma.

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för framtagande

av bättre beslutsunderlag. 
________________ 
Yttrande
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att 
socialförvaltningen tillsammans med personalenheten, har i uppdrag att se 
över möjligheten gällande borttagande av delade turer. En del i arbetet har 
utmynnats i en projektanställning fr o m 2016-09-01 där den projektanställda 
dels ska se över rubricerad fråga samt leda socialförvaltningens 
arbetstidsprojekt. Därmed anses motionen behandlad.
Yrkande
Anki Dåderman (S) yrkade bifall till stab- och serviceförvaltningens 
yttrande.
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KS § 180 forts
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens

yttrande anses motionen behandlad.
__________________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt allmänna utskottets förslag
__________________  
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KS § 181 Dnr 2016/580 106

Gysam Samverkansavtal 2016-10-25

Ärendebeskrivning 
Ordförande Joanna Stridh (C) föredrog det nya samverkansavtalet för 
gymnasieskolan inom Gysam.
Yrkanden
Joanna Stridh yrkade att Gysams nya samverkansavtal godkänns av 
Kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
Bildningsutskottet bifallit detsamma.

Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Godkänna Gysams nya samverkansavtal, enligt bilaga.

___________________  
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade bifall till bildningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt bildningsutskottets förslag
__________________ 

Sändlista: Gysam
                 Buf
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KS § 182 Dnr 2016/534 003

Nytt reglemente för Rådet för ungdomsfrågor

Ärendebeskrivning 
Från fritidsenheten förelåg förslag till nytt Reglemente för Rådet för 
ungdomsfrågor för antagande.
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 
mellan kommunstyrelsen och ungdomsrepresentanter i åldern 13-25 år.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att förslag till reglemente enligt bilaga
antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
allmänna utskottet bifallit detsamma.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förslag till Reglemente för Rådet för ungdomsfrågor

enligt bilaga.
____________________

Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
_____________________

  

Sändlista:  C Nordmark
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KS § 183 Dnr 2016/568 253

Förslag till Riktlinjer vid försäljning av kommunal mark 
till byggande av hyresbostäder

Ärendebeskrivning 
Från miljö- och byggenheten förelåg förslag till Riktlinjer vid försäljning av 
kommunal mark till byggande av hyresfastigheter för antagande, enligt 
bilaga.
Det råder stor bostadsbrist i nästan hela Sverige, framförallt brist på 
hyreslägenheter. Runt om i landet ser man olika varianter på hur kommuner 
försöker stimulera bostadsbyggandet i kommunen. Vanligt förekommande är 
att man säljer tomter för en symbolisk summa och ställer krav på byggnation 
inom en viss angiven tid.
I Rättvik har inga nya hyreslägenheter byggts de senaste 5 åren. Innan dess 
har även byggandet av hyreslägenheter skett i tämligen begränsad 
omfattning och förvaltningen bedömer att det finns ett stort behov av fler 
hyreslägenheter i kommunen.
I en rapport från Boverket framgår det att en sjättedel av kostnaden för att 
bygga ett hus nu är markpriset
Det finns två sätt att resonera kring försäljning av kommunens mark till 
hyresrätter:
1.   Maximera kommunens tillgångar och sälja marken till så högt pris
      det går
2.   Kommunen vill ha en ökad produktion av hyresrätter och säljer 
      därför marken billigare
Förvaltningen anser att alternativ 2 ovan har störst möjlighet till att bli en 
framgångsfaktor för Rättviks kommun, för att få till stånd nyproduktion av 
hyreslägenheter.
Miljö- och byggchef Martin Clarstedt redogjorde för ärendet.
Yrkande
Britt-Marie Essel (S) yrkade att förslag till Riktlinjer enligt bilaga antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.

Sändlista: Samhällsutvecklingschef
                                                                 Miljö- och byggchef
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta förslag till Riktlinjer vid försäljning av kommunal mark till 

byggande av hyresfastigheter enligt bilaga.
____________________
Miljö- och byggchef Martin Clarstedt föredrog ärendet.
Yrkande
Hans Furn (C) yrkade i tilläggsyrkande till samhällbyggnadsutskottets 
förslag att en ytterligare punkt inskrivs:  6) Beslut om försäljningspris 
beslutas av samhällsbyggnadsutskottet.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag och 
på samhällsbyggnadsutskottets förslag med Hans Furns tilläggsyrkande och 
fann att kommunstyrelsen bifallit det senare.

Kommunstyrelsens beslut
- Anta förslag till Riktlinjer vid försäljning av kommunal mark till

byggande av hyresfastigheter enligt bilaga.
Bilaga har reviderats enligt ovanstående yrkande.

_____________________  
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KS § 184 Dnr 2016/232 000

Medborgarförslag om diverse hus och byggnader i 
Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Täpp Karin Hedlund, Tillhedsvägen 27, Furudal, inlämnade 2016-04-08 
rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Var ska turisterna bo framöver? De flesta boenden är fullbelagda.
Annexet som Hedlunds äger eller kanske huset mitt emot Hedlundskontoret 
som håller på att repareras. ……… 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-16
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till

kommunstyrelsen för beredning.
_________________ 
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar bl a att 
Rättviks kommun har en stor turistnäring och då främst sommaren som är  
högsäsong. Under vissa veckor under högsäsongen kan det vara svårt att få 
tag på kommersiella bäddar. Övriga tider på året är det desto lättare att hitta 
lediga kommersiella platser för turister.
Kontakt har tagits med Furudals Turistbyrå för att specifikt få reda på hur 
bilden ser ut där under t ex högsäsong, då medborgarförslaget handlar om 
Furudal. Sommaren 2016 var det endast under vecka 28 som det var något 
svårt, men inte omöjligt, att hitta boende åt turister i Furudal.
När det gäller renoveringar och reparationer av privatägda hus och 
byggnader så får inte kommunen stötta enskilda ekonomiskt, men däremot 
medverka i myndighetsfrågor som t ex bygglovshantering och planarbete. 
Fastighetsägarens ansvar är att själv söka och få den entreprenörshjälp man 
behöver för att sätta byggnaderna i det skick som önskas.
Med hänvisning till ovanstående avslås medborgarförslaget.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade bifall till förvaltningens yttrande.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 

avslås medborgarförslaget.
__________________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
__________________
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KS § 185 Dnr 2013/58 51

Motion om farthinder på Backavägen vid 
övergångsstället vid Texilvägen

Ärendebeskrivning 
Miljöpartiet, genom Stig Fredriksson, inlämnade 2013-01-28 rubricerade 
motion. Se bilaga.
Förslag
För några år sedan krävde de boende på Textilvägen lägre hastighet vid sitt 
övergångsställe på Backavägen.
 I motionen föreslås nu att dessa farthinder på Backavägen, nedanför       
övergångsstället tas bort och att en bula byggs ovanför övergångsstället.   
Det skulle innebära en ökad säkerhet för de boende på Textilvägen.

Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-07
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen

för beredning.
_________________
Vägingenjör Ulf Haglund redogjorde för ärendet.
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att om 
vägbulor byggs så blir det ingen bra lösning ur arbetsmiljösynpunkt för t ex 
yrkestrafik och ambulans. Dessutom medför det kostnader för byggnation 
samt ökade underhållskostnader för kommunen.
Förvaltningen kommer att göra trafikmätningar på Backavägen för att se hur 
stora problemen är med hastighet och trafikmängder. Kommunen har också 
en överenskommelse med polisen att göra hastighetskontroller på platser där 
man ser problem med att hastighetsbestämmelserna inte följs.
Med de ovan beskrivna planerade åtgärderna, hoppas förvaltningen att 
problemen med höga hastigheter inom tätorten ska bli minska.
Yrkande
Britt-Marie Essell (S) yrkade att med hänvisning till förvaltningens yttrande 
avslås motionen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till sammhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 

avslås motionen.
__________________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag
___________________
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KS § 186

Meddelanden

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär:
16:47   Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kultur-
            skolorna läsåret 2016/2017
16:48   Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). Högsta
            förvaltningsdomstolens domar 1376-1383-15 och 1624-15
16:49   Kompetenslyft och extratjänster
16:50   Budgetproposition för år 2017 och höständringsbudgeten
            för år 2016
16:51   Budgetförutsättningar för åren 2016-2020
16:52   Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbets-
            tagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, med OFRs för-
            bundsområde Allmän kommunal verksamhet och Akademiker- 
            Alliansen
16:53   Överenskommelse om Bestämmelser för arbetslivsintroduktions-
            anställning – BAL 16, med OFRs förbundsområde Allmän kom-
            munal verksamhet och AkademikerAlliansen
16:54   Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestäm-
            melser (AB) m m, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal
            verksamhet
Hjälpmedelsnämnden Dalarna – Protokoll 2016-09-15.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.

__________________    

Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
__________________
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KS § 187 Dnr 

Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande, enligt 
kommunstyrelsens beslut § 3/2015.
Beslut nr 6, 2016-10-18.
Beslutet förvaras i pärm på kansliet.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

___________________

Sändlista: Pärm
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KS § 188 Dnr

Delegationsbeslut socialutskottet

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets §§:
§§ 283-337, under tiden 2016-09-29 – 2016-10-27.
Besluten förvaras på socialförvaltningen.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

__________________  
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KS § 189 Dnr

Delegationsbeslut individnämnden

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets §§:
§§ 283-337, under tiden 2016-09-29 – 2016-10-27.
Besluten förvaras på socialförvaltningen.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

__________________  
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

KS § 190 Dnr 2016/187

Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut fattade av samhällsutvecklingschefen, enligt 
kommunstyrelsens beslut § 3/2015.
Beslut nr 8-39 under tiden 2016-04-06 – 2016-11-03.
Besluten finns på datafil på kansliet.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

___________________

Sändlista: Pärm
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KS § 191 Dnr

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde rapporterade representanter för följande bolag till 
kommunstyrelsen:

- Rättviks kommun Kommunhus AB
- Rättviks Fastigheter AB
- Rättviks Teknik AB
- Dala Vatten och Avfall AB
- Rättviks Skoljordbruk AB
- Dala Energi AB
- Dalhalla Förvaltning AB
- Rättviks Arena AB

Bolagens representanter rapporterade om följande:
- Det kommunala ändamålet med verksamheten
- Viktiga händelser under året
- Ekonomiskt resultat
- Måluppfyllelse
- De närmaste årens utmaningar för bolaget

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen/rapporteringen läggs till handlingarna.

__________________
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