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Sammanträdesdatum

2016-09-27
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunledningskontoret 08:30-12.00

Beslutande

Annette Riesbeck (C)
Fredrik Ollén (M)
Joanna Stridh (C)
Henrieta Vedberg (M), ers för Jonny Jones (C), § 131-133, 135-152
Susanne Säbb Danielsson (L), ers för Camilla Ollas Hampus (C)
Jan Dahlquist (S)
Kjell Wikström (S), ers för Anki Dåderman (S)
Inger Eriksson (S)
Lars-Erik Jonsén (S)
Barbro Aastrup (S), ers för Lars-Erik Kalles (S)
Hans Furn (C)
Per Segersteen (M)
Nils Gävert (SD)
Lena Johansson (KD), ers för Henrieta Vedberg (M), § 134

Ersättare och övriga närvarande

Lena Johansson (KD), ers, §§ 131-133, 135-152
Lars-Erik Liss (S)
Elvine Lindell (SD)
Tomas Grundell (L)
Carola von Walter (MP)
Ulf Israelsson, kommunchef
Elisabeth Cederberg, sekreterare
Bengt Benjaminsson, Dalatrafik, § 131
Conny Strand, Dalatrafik, § 131
Lars Kratz, barn- och utbildningschef, §§ 132, 134, 141
Markus Zetterström, rektor, § 132
Anne Bälter, redovisningskamrer, § 135
Ann Lissåker, ekonomichef, § 135

Justerare

Babro Aastrup och Joanna Stridh, ers Lars-Erik Jonsén och Susanne Säbb Danielsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-10-05 kl 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Elisabeth Cederberg

Ordförande
Annette Riesbeck
Justerare
Barbro Aastrup

Joanna Stridh

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-09-27

Datum då anslaget sätts upp

2016-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Elisabeth Cederberg
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§

Justerandes sign

Ärende

§ 131

Besök från Dalatrafik

§ 132

Information om Stiernhööksgymnasiets utveckling

§ 133

Medborgarförslag om politisk innovation med
underifrånperspektiv

2014/102

§ 134

Lärarlönelyftet 2016

2016/176

§ 135

Delårsbokslut 2016

2016/501

§ 136

Budgetuppföljning per 31 augusti 2016

2016/317

§ 137

Motion om arbetskläder till hemtjänstpersonal

2015/153

§ 138

Motion om stöd till idrotts- och kulturföreningar i ett
ömsesidigt integrationsarbete

2016/38

§ 139

Yttrande - Regional indelning, tre nya län, SOU
2016:48

2016/407

§ 140

Finansiering av nationell stödfunktion

2016/445

§ 141

Sammanställning 2016 - ärenden gällande kränkande
behandling BUF

2016/93

§ 142

Medborgarlöfte - Rättviks kommun och
Polismyndigheten

2016/489

§ 143

Samverkansöverenskommelse Rättviks kommun och
Polisen

2016/490

§ 144

Revidering – allmänna lokala ordningsföreskrifter
gällande störande musik från bilar

2016/474

§ 145

Namnbyte kommunala handikapprådet

2016/507

§ 146

Försäljning av fastigheterna Gärdebyn 7:76,
Gärdebyn 38:9

2016/514

§ 147

Meddelanden
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Sammanträdesdatum

2016-09-27
Kommunstyrelsen

§ 148

Avsägelse samt val av ersättare i bildningsutskottet
efter Kim Gilljam (C)

2016/483

§ 149

Avsägelse samt val av ersättare i finansutskokttet
efter Kim Gilljam (C)

2016/483

§ 150

Val av ersättare i allmänna utskottet efter Inge
Östlund (C)
Delegationsbeslut socialutskottet
Delegationsbeslut individnämnden
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Sammanträdesdatum

2016-09-27
Kommunstyrelsen

KS § 131

Dnr Diarienummer.

Information om AB Dalatrafik
Ärendebeskrivning
Dalatrafiks VD Conny Strand och vice VD Bengt Benjaminsson var
närvarande och informerade om Dalatrafiks verksamhet och organisation.
Dalatrafik bildades 1981 och har idag 44 anställda. Dalatrafik har som mest
60 000 resenärer i linjetrafiken varje dag.
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
__________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

4

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-27
Kommunstyrelsen

KS § 132

Dnr Diarienummer.

Information om Stiernhööksgymnasiets utveckling
Ärendebeskrivning
Barn – och utbildningschef Lars Kratz och rektor Markus Zetterström var
närvarande och redogjorde för vilken betydelse det haft att gymnasiet blivit
en del av barn- och utbildningsförvaltningen (en sammanslagning gjordes
2012). Vilka åtgärder som vidtagits och vilka effekterna har blivit utav detta.
Redovisningen är ett uppdrag som utmynnats från en tidigare motion från
socialdemokraterna.
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-09-27
Kommunstyrelsen

KS § 133

Dnr 2014/102

Medborgarförslag om politisk innovation med
underifrånperspektiv
Ärendebeskrivning
Anna-Lena Lärfors, Östanvik, Landsvägen 52, Furudal, inlämnade 2014-0206 rubricerade medborgarförslag. Se bilaga.
Förslag
Politisk innovation med underifrånperspektiv.
Rättviks kommuns verkliga tillgångar är natur, miljö och kultur – inte
skattekronor. Ren luft, rent vatten, giftfri miljö är immateriella tillgångar
som inte synliggörs i någon offentlig redovisning eller budget.
. . . . . Med ett innovativt tänkande och genom att ta hjälp av ny forskning,
nya kunskaper och redan beslutade politiska direktiv, kan kommunen bli en
föregångare i arbetet för miljöutveckling och positiv tillväxt.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-10
- Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
___________________
Yttrande
Stab- och serviceförvaltningen har lämnat yttrande i ärendet och påtalar bl a
att alternativa sätt att mäta och redovisa ett lands, eller en kommuns
tillgångar är nödvändiga för att få rätt underlag inför beslutsprocesser ur ett
tillväxtperspektiv. Därför ställer sig förvaltningen positiv till
förslagsställarens grundidé.
Under hösten 2016 och våren 2017 kommer förvaltningens hållbarhetsstrateg
att tillsammans med experter se över möjligheterna att komplettera befintliga
redovisningsmodeller för kommunen. Redan under våren kommer ett arbete
att utföras för att anpassa verksamhetsmål enligt FSSD-modellen
(Framework for Strategic Sustainable Development).
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med förslagsställaren och innehållet
i medborgarförslaget som en del av det arbetet.
Yrkande
Fredrik Ollèn (M) yrkade att med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande anses medborgarförslaget behandlat.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

KS § 133 forts
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till stab- och serviceförvaltningens yttrande
anses medborgarförslaget behandlat.
___________________
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
___________________
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Sammanträdesdatum

2016-09-27
Kommunstyrelsen

KS § 134

Dnr 2016/176

Regeringens lärarlönelyft 2016
Ärendebeskrivning
Förelåg en skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen förvaltningschef
Lars Kratz.
”Vad är Lärarlönelyftet?
Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmän ska kunna ge
löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och
fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft
och därigenom förbättra resultaten i skolan. Lärarlönelyftet ska fördelas så
att det premierar skicklighet och utveckling i yrket. Det ska bidra till en
långsiktig löneförhöjning till de lärare som kommer i fråga, utöver den
ordinarie lönerevisionen. Beslut om höjd lön ska fattas lokalt.
Tilldelat belopp rekvireras halvårsvis från Skolverket. Lärarlönelyftet ska
utbetalas utöver ordinarie lönerevision. Lärarlönelyftet får inte användas i
samband med nyanställning.
Rättvik har för läsåret 2016/2017 tilldelats 3 150 000 kr.
Målgruppen för lärarlönelyftet är, om de uppfyller kriterierna;
Lärare, inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola samt fritidshem, om denne är legitimerad lärare.
Förskollärare, inom förskola och förskoleklass om denne är legitimerad som
förskollärare, eller
Fritidspedagog, eller motsvarande, som inte uppfyller kraven på
legitimation, och som arbetar i fritidshem.
Icke legitimerade lärare, så som modersmålslärare och yrkeslärare jämställs
med legitimerade lärare i ovanstående skolformer.
Lärarlönelyftets kriterier
Kriterier att uppfylla för att komma i fråga för lärarlönelyftet
Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter som hör till
undervisning eller andra uppgifter av pedagogisk natur
Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning
som bedrivs
Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga att utveckla
undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor
Dessutom ska ett eller flera av följande kriterier uppfyllas
Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i
former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
_____________________________________________________________________________________
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Kommunstyrelsen

KS § 134 forts
Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen
förbättra undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt
Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket
eller genom att ta särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller
ämnesövergripande områden
Ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer
Processen i Rättviks kommun
Dialogsamtal med representanter för Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund samt representanter för arbetsgivaren startades upp 2016-05-03.
Ytterligare fyra dialogsamtal har genomförts. Dialogen har fokuserat på att
tolka de kriterier som ligger till grund för att kunna få ta del av
lärarlönelyftet samt hur processen i Rättvik ska fungera.
Rektorer och förskolechefer har parallellt med ovan nämnda dialogmöten
arbetat med kriterierna och processen i Rättvik.
Dessa båda processer har letts av Lars Kratz, förvaltningschef.
Samtalen har resulterat i ett dokument där kriterierna tydliggörs och som ska
användas som underlag av rektorer och förskolechefer då de utser vilka som
får ta del av lärarlönesatsningen i Rättvik. Arbetsgivaren och facken är eniga
om att den är ett bra underlag att använda.
Vidare finns en enighet om att 10 % av bidragsramen ska gå till
löneökningar i förskola och fritidshem.
För att uppfylla syftet med lärarlönelyftet; att premiera lärares skicklighet
och utveckling i yrket samt att öka läraryrkets attraktionskraft, ges de som
uppfyller kraven 3000 kr i löneökning. Detta innebär även att lärarlönelyftets
satsning bidrar till öka lönespridningen i kommunen.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att PU tar beslut om att detta är
en permanent löneökning, som även fortsättningsvis ska finansieras av
stadsbidraget.”
Yrkanden
Ordförande Camilla Ollas Hampus yrkade enligt förvaltningens förslag till
beslut och uttryckte en förhoppning om att detta bidrar till en ökad
lönespridning inom läraryrket i kommunen. I detta yrkande instämde även
övriga politiker Yvonne Junell (C) och Britt-Marie Essell (S).
Sändlista:
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KS § 134 forts
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Lärarlönelyftet ska vara en permanent löneökning för de som berörs
och lärarlönelyftet ska även fortsättningsvis finansieras av
statsbidraget.
___________________
Barn- och utbildningschef Lars Kratz redogjorde för ärendet.
Jäv
Henrieta Vedberg (M) meddelande att hon ej deltar i ärendets handläggning
och beslut på grund av jäv.
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till personalutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Enligt personalutskottets förslag
_____________________
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KS § 135

Dnr 2016/501

Delårsbokslut 2016
Ärendebeskrivning
Ekonom Anne Bälter föredrog Rättviks kommuns delårsbokslut per den 31
juli 2016 på kommunnivå och ekonomichef Ann Lissåker föredrog
delårsbokslutet på koncernnivå.
Yrkanden
Ordförande Jonny Jones (C) yrkade att delårsbokslutet fastställs och
överlämnas till revisorerna för upprättande av revisionsberättelse.
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
finansutskottet bifallit detsamma.
Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Delårsbokslut per 31 juli 2016 fastställs och överlämnas till
kommunfullmäktige för godkännande
2. Delårsbokslut per 31 juli 2016 överlämnas till revisorerna för
upprättande av revisionsberättelse
___________________
Ekonom Anne Bälter och ekonomichef Ann Lissåker föredrog ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
_____________________

Sändlista:

Revisionen
Kf-lådan

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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KS § 136

Dnr 2016/317

Budgetuppföljning per 31 augusti 2016
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har sammanställt förvaltningarnas budgetuppföljning av
2016 års verksamheter. Prognosen är baserad på 8 månaders utfall och visar
ett förväntat budgetöverskott vid årets slut på 4,8 miljoner kronor för
driftbudgeten.
Ekonomichef Ann Lissåker föredrog ärendet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att budgetuppföljningen godkänns och läggs
till handlingarna.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
- Budgetuppföljningen per 31 augusti 2016 godkänns och läggs
till handlingarna.
____________________

_____________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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KS § 137

Dnr 2015/153

Motion om arbetskläder till hemtjänstpersonal
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, genom Erja Eloranta och Jan Dahlquist, har
2015-03-06 inlämnat rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
Att Rättviks kommun erbjuder personal inom hemtjänst arbetskläder 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
Socialförvaltningen har lämnat följande yttrande:
”Förvaltningen har föreslagit ett beslut om att införa arbetskläder i vårdnära
arbete. Utifrån detta förslag har det fattats beslut om införande av
arbetskläder.” (Su § 207/15: Arbetskläder inklusive tvätt till vård- och
omsorgspersonal inom hemtjänst ska leasas till en kostnad om 360 000:per år).
Yrkande
Anki Dåderman (S) yrkade att med hänvisning till socialförvaltningens
yttrande och socialutskottets tidigare beslut anses motionen bifallen.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Med hänvisning till socialförvaltningens yttrande och socialutskottets
beslut § 207/15 anses motionen bifallen.
__________________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
_________________

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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KS § 138

Dnr 2016/38

Motion om stöd till idrotts- och kulturföreningar i ett
ömsesidigt integrationsarbete
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna genom Anki Dåderman och Jan Dahlquist, inlämnade
2016-01-19 rubricerade motion. Se bilaga.
Förslag
För att stimulera och uppmuntra Rättviks rika föreningsliv inom idrott och
kultur, att än mer arbeta för en ömsesidig integration, föreslås att ekonomiska stimulansmedel avsätts för idrotts- och kulturföreningar att söka för
ovanstående arbete.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-11
- Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
________________
Yttrande
Samhällsutvecklingsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och påtalar att den
ideella sektorns verksamheter fyller en viktig funktion i samhällets
integrationsarbete.
Vid de årliga bidragsförhandlingarna som genomförs med bl a
idrottsföreningar görs överenskommelser mes respektive förening om
ekonomiskt stöd till verksamhetsutveckling, nyrekrytering, integration etc.
Speciellt avsatta stimulansmedel till integrationsarbete skulle förstärka de nu
begränsade medlen och ge föreningar större möjligheter till att få
verksamhetsidéer finansierade samt ge en ökad effekt.
Flera kommuner runtom i Sverige avsätter en del av de statliga medlen som
erhålls när personer får PUT (Personligt Uppehållstillstånd) för att användas
inom fritids- och kultursektorn.
Ett exempel är Skellefteå som avsätter 10 % av dessa medel till fritids- och
kulturverksamhet, som bl a används till introduktion, biblioteksbesök, provapå-verksamhet, stöd till föreningar.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att förvaltningen får utreda
möjligheten att avsätta del av de statliga PUT-medlen till fritids- och
kulturverksamhet.
Yrkande
Anki Dåderman (S) och Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till förslaget och att
motionen därmed anses bifallen.
_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
allmänna utskottet bifallit detsamma.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att utreda möjligheten
att avsätta del av de statliga PUT-medlen till fritids- och
kulturverksamhet.
Motionen anses därmed bifallen.
____________________
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottets förslag
_____________________
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Dnr 2016/407

Yttrande över betänkandet SOU 2016:48 Regional
indelning – tre nya län (Fi2016/02568/K)
Ärendebeskrivning
Rättviks kommun har fått rubricerade betänkande på remiss från
Finansdepartementet. Remissvar ska vara departementet tillhanda senast 6
oktober 2016.
Kommunstyrelsens ordförande har inkommit med förslag till yttrande i
ärendet.
I yttrandet påtalas bl a att Rättviks kommun har initialt ställt sig bakom att
bilda en länsregion i Dalarna 2019, men om regeringen nu väljer att gå
vidare med ett förslag om ny regional indelning ställer sig Rättviks kommun
bakom det, men vill framföra synpunkter enligt bilaga.
Yrkande
Joanna Stridh (C) yrkade att ordförandens yttrande antas som kommunens
remissvar till Finansdepartementet.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
- Anta yttrandet från kommunstyrelsens ordförande, enligt bilaga,
som kommunens remissvar till Finansdepartementet.
_________________

Sändlista:

Finansdepartementet

_____________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande

16

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-27
Kommunstyrelsen

KS § 140

Dnr 2016/445

Finansiering av nationell stödfunktion
Ärendebeskrivning
Förelåg skrivelse från socialförvaltningen angående finansiering av nationell
stödfunktion.
Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting beslutade vid sammanträde
den 10 juni 2016:
att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell
stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad
och jämlik socialtjänst
att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting
framtida finansiering av en nationell stödfunktion
Bakgrunden är att den statliga finansieringen av flera aktiviteter bedrivna av
SKL på nationell nivå upphör efter 2016 och statsbidragen går mer till att
vara generella. För fortsatt utvecklingsstöd på nationell nivå, som syftar till
att stötta utvecklingen av en mer evidensbaserad och jämlik socialtjänst,
behöver finansieringen av en stödfunktion säkras efter 2016. Det är av
största vikt att det pågående arbetet upprätthålls och att det jobbas med att ta
fram en långsiktig plan för fortsatt stöd till utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ställer sig bakom rekommendationen att finansiera detta stöd
under 2017-2018 då kostnaden uppgår till 3 800 kr/år och att det i uppdraget
ingår att ta fram en långsiktig plan för det fortsatta stödet. Arbetet är en
förutsättning för att kommunen ska kunna föra en dialog och samverka med
hälso- och sjukvården och andra myndigheter kring kunskapsutveckling och
kunskapsstyrning på nationell nivå. Genom fortsatt samarbete på nationell
nivå underlättas det kommunala arbetet för utveckling av en evidensbaserad
praktik.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att kommunen ställer sig bakom
rekommendationen att finansiera nationell stödfunktion på SKL under
perioden 2017-2018 med 3 800 kronor per år samt att det i uppdraget ingår
att ta fram en långsiktig plan för det fortsatta stödet.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
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Kommunstyrelsens beslut
- Medfinansiera nationell stödfunktion på SKL under 2017-2018 med
3 800 kronor per år samt att det i uppdraget ingår att ta fram en långsiktig plan för det fortsatta arbetet.
Finansieringen sker ur socialförvaltningens budget.
_____________________

Justerandes sign

18

Utdragsbestyrkande

2(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-27
Kommunstyrelsen

KS § 141

Dnr 2016/93

Sammanställning 2016 – ärenden gällande kränkande
behandling
Ärendebeskrivning
Ärenden gällande kränkande behandling redovisas till Kommunstyrelsen två
gånger per år.
Nedan redovisas ärenden gällande kränkande behandling under tidsperioden
2016-01-01 – 2016-06-30.
Diarienr

Enhet

Status

Anmäld

2015/136

Nyhedskolan

Aktuell

2015-02-23

2015/83

Vikarbyn

Avslutad

2015-02-02

2016-02-16

2015/515

Stiernhööksgymnasiet

Avslutad

2015-11-09

2016-05-31

2015/445

Rättviksskolan

Aktuell

2015-09-04

2012/125

Nyhedskolan

Aktuell

2015-09-21

2013/131

Stiernhööksgymnasiet

Avslutad

2015/540

Vikarbyns skola

Avslutad

2016/123

Nyhedsskolan

Aktuell

2015-02-14

2016-02-22

2015/677

Rättviksskolan

Aktuell

2015-03-30

2015-12-18

2016/54

Furudals skola

Avslutad

2015-03-31

2016-04-21

2015/675

Rättviksskolan

Aktuell

2015-05-04

2015-12-18

2015/676

Rättviksskolan

Aktuell

2015-05-14

2015-12-18

2016/118

Nyhedsskolan

Aktuell

2015-09-01

2016-02-22

2016/111

Nyhedsskolan

Aktuell

2015-09-03

2016-02-22

2016/116

Nyhedsskolan

Aktuell

2015-09-11

2016-02-22

2016/110

Söderås skola

Aktuell

2015-09-21

2016-02-22

2016/122

Nyhedsskolan

Aktuell

2015-09-25

2016-02-22

2015/680

Stiernhööksgymnasiet

Aktuell

2015-10-21

2015-12-21

2016/195

Nyhedsskolan

Aktuell

2015-11-04

2016-04-05

2015/541

Sätra skola

Avslutad

2015-12-15

2016-01-11

2016/197

Nyhedsskolan

Aktuell

2016-01-25

2016-04-05

2016/117

Nyhedsskolan

Aktuell

2016-01-26

2016-02-22

2016/51

Ingels skola

Avslutad

2016-01-27

2016-01-27

2016-02-05

2016/74

Sätra skola

Avslutad

2016-02-05

2016-02-11

2016-03-31

2016/196

Nyhedsskolan

Aktuell

2016-02-08

2016-04-05

2015-01-26

Registd

2015-10-21
2015-11-23
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2016/75

Vikarbyns skola

Aktuell

2016-02-15

2016-02-15

2016-03-31

2016/119

Vikarbyns skola

Avslutad

2016-02-19

2016-02-22

2016-03-23

2016/164

Söderås skola

Aktuell

2016-02-26

2016-03-09

2016-04-07

2016/120

Vikarbyns skola

Avslutat

2016-03-09

2016-03-11

2016/199

Nyhedsskolan

Aktuell

2016-03-09

2016-04-05

2016/200

Nyhedsskolan

Aktuell

2016-03-15

2016-04-05

2016/198

Nyhedsskolan

Aktuell

2016-03-22

2016-04-05

2016/231

Nyhedsskolan

Aktuell

2016-03-24

2016-04-14

2016/230

Nyhedsskolan

Aktuell

2016-03-24

2016-04-14 2016-06-16

2016/281

Vikarbyns skola

Avslutat

2016/362

Nyhedsskolan

Aktuell

2016/279

Vikarbyns skola

Avslutat

2016/312

Vikarbyns skola

Avslutat

2016-05-03

2016-05-25

2016-06-17

2016/308

Vikarbyns skola

Avslutat

2016-05-12

2016-05-16

2016-05-25

2016/313

Vikarbyns skola

Avslutat

2016-05-17

2015-05-25

2016/361

Nyhedsskolan

Aktuell

2016-05-25

2016-06-13

2016/360

Nyhedsskolan

Aktuell

2016-05-27

2016-06-13

2016-04-29
2016-04-21
2016-04-27

2016-06-13

2016-06-16
2016-06-17

2016-04-29

Bildningsutskottets beslut
- Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för redovisning.
__________________
Barn- och utbildningschef Lars Kratz redogjorde för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
- Rapporten läggs till handlingarna.
___________________
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Medborgarlöften – Rättviks kommun och
polismyndigheten
Ärendebeskrivning
Polismyndigheten har upprättat förslag till medborgarlöften, enligt bilaga.
Ett medborgarlöfte är en utveckling och förstärkning av
samverkansöverenskommelsen mellan Rättviks kommun och
Polismyndigheten. Syftet med att teckna medborgarlöften är att polisen ska
komma närmare medborgarna.
Polisen lovar att:
 Öka sin närvaro i Rättviks kommun genom utökade fordonskontroller (hastighet och nykterhet) dag och kvällstid. Särskild vikt ska
läggas vid störande körning i bostadsbebyggelse under kvällar och
helger


Föra dialog med de bilburna grupper som rör sig i de centrala delarna
under kväller och nätter



Besöka skolor och under temat ”lag å rätt” informera om regler och
attityder i trafiken

Kommunen lovar att:
 Genomföra trafikmätningar i syfte att ge underlag till polisen


Göra förändring i den lokala ordningsstadgan och förbjuda utsändning från högtalaranläggning som uppenbart stör den allmänna
ordningen

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att förslaget till Medborgarlöften godkänns.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
- Godkänna förslag till ”Medborgarlöften” – Rättviks kommun och
Polismyndigheten, enligt bilaga.
______________________
Sändlista: Polismyndigheten, ks ordförande
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Dnr 2016/490

Samverkanöverenskommelse - Rättviks kommun och
Polismyndigheten
Ärendebeskrivning
Förslag till samverkansöverenskommelse mellan Rättviks kommun och
Polismyndigheten har upprättats för ett gemensamt brottsförebyggande
arbete under tiden 2016-2018, enligt bilaga.
Syftet är att samverkan, såväl lång- som kortsiktigt, ska stärka det lokala
brottsförebyggande arbetet. Tillsammans vill man öka tryggheten och
minska brottsligheten i kommunen.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att upprättat förslag till Samverkansöverenskommelse godkänns.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
- Godkänna förslag till Samverkansöverenskommelse mellan Rättviks
kommun och Polismyndigheten under tiden 2016-2018, enligt bilaga.
_______________________

Sändlista:

Polismyndigheten
Ks ordförande

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

22

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-27
Kommunstyrelsen

KS § 144

Dnr 2016/474

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Ärendebeskrivning
Från stab- och serviceförvaltningen förelåg förslag till revidering av
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna avseende ”störande buller”.
Störande musik från bilar sena kvällar och nätter är ett stort problem för
boende i centrala Rättvik, framförallt i närheten av den s.k ”OK-plattan”. I
syfte att stävja problemet kan kommunen i de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna underlätta för polisen att rapportera och senare
bötfälla den som genom att spela musik på hög volym uppenbart stör
allmänheten på offentlig plats eller i bostadsområden, oavsett om detta sker i
eller utanför bil.
Det bedöms inte vara ändamålsenligt att endast begränsa störande musik till
något särskilt område utan reglerna bör gälla i hela kommunen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna, § 7 (Störande buller) kompletteras med följande
skrivning:
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög
volym att det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller
i bostadsområden får inte ske någonstans i kommunen mellan klockan 22.00
-08.00 utan polismyndighetens tillstånd.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till ovanstående komplettering av § 7 i de
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Allmänna lokala ordningsföreskrifterna, § 7 (Störande buller), ges
följande lydelse:
Arbete som orsakar störande buller på offentliga platser, t exempel
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan
polismyndighetens tillstånd.
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så
hög volym att det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske någonstans i kommunen
mellan klockan 22.00-08.00 utan polismyndighetens tillstånd.
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Dnr 2016/507

Namnbyte Rättviks kommunala handikappråd
Ärendebeskrivning
Ordförande för det kommunala handikapprådet Fredrik Ollén samt
socialförvaltningschef Lena Fröyen föreslår kommunstyrelsen att byta namn
på Rättviks kommunala handikappråd. Det nya namnförslaget är Rättviks
Tillgänglighetsråd.
Rättviks kommun har ett handikappråd som är forum för överläggningar,
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
handikapporganisationerna och kommunstyrelsen. Kommunens företrädare
ska informera rådet om planer och förändringar när det gäller viktigare
frågor som berör handikappade. Synpunkter ska inhämtas i ett så tidigt skede
att de kan påverka ärendets handläggning i kommunstyrelsen.

Socialstyrelsens terminologiråd tog 2007 beslut om revidering av termerna
funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp. Funktionsnedsättning
och funktionshinder är inte längre synonymer, funktionshinder blev en egen
term och handikapp utgick fullständigt ur vokabulären.
Oavsett terminologisk term anser förslagsställarna att ovannämnda begrepp
blir missvisande rådets egentliga syfte. Rådets syfte är att öka tillgängligheten
i Rättviks kommun och borde därför heta Rättviks Tillgänglighetsråd.

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till det nya namnförslaget.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
- Byta namn på Rättviks kommunala handikappråd till
Rättviks Tillgänglighetsråd.
____________________
Sändlista:

Socialförvaltningschef
F Ollén
S Adler soc
Webbansvarig
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Dnr 2016/514

Försäljning av två tomter i Gärdebyn (Gärdebyn 7:76
och 38:9) samt information om nya industri- och
bostadstomter
Ärendebeskrivning
Annika Varghans, markansvarig, informerade om nya industri- och
bostadstomter som är på gång i Gärdebyn och Sjurberg.
Förvaltningen föreslår även en försäljning av två st bostadstomter i
Gärdebyn:
Gärdebyn 7:76 försäljs till Johan Höök och Anna Gruvris för en köpeskilling
om 675 000 kronor.
Gärdebyn 38:9 försäljs till Alva Wester och Mattias Pettersson för en
köpeskilling om 557 500 kronor.
Tomterna säljs med byggkrav inom ett år.
Yrkande
Jonny Jones (C) yrkade bifall till försäljningen av de två bostadstomterna.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att
samhällsbyggnadsutskottet bifallit detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att försälja fastigheten
Gärdebyn 7:76 till Johan Höök och Anna Gruvris för en köpeskilling
om 675 000 kronor.
2. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att försälja fastigheten
Gärdebyn 38:9 till Alva Wester och Mattias Pettersson för en
köpeskilling om 557 500 kronor.
3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att för kommunens räkning
underteckna köpehandlingarna.
____________________
Yrkande
Inger Eriksson (S) yrkade att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskottet för att se över handläggningsförfarandet.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på återremissyrkandet och fann att
kommunstyrelsen bifallit detsamma.
Sändlista:

B Bifrost, Sbu-lådan
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Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskottet för att se över
handläggningsförfarandet.
_____________________
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Dnr Diarienummer.

Meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär:
16:45 Budgetförutsättningar för åren 2016-2019
Meddelande – Förbundsavgift år 2017 till Sveriges Kommuner och
Landsting.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.
__________________
Kommunstyrelsens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
___________________
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Avsägelse samt val av ersättare i bildningsutskottet
efter Kim Gilljam (C)
Ärendebeskrivning
Kim Gilljam (C) har i skrivelse 2016-09-05 avsagt sig uppdraget som
ersättare i bildningsutskottet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Entlediga Kim Gilljam (C) från uppdraget som ersättare i
bildningsutskottet.
2. Utse Jessica Junell (C) som ny ersättare i bildningsutskottet efter Kim
Gilljam (C).
___________________

Sändlista:

K Gilljam
J Junell
Bu
Kansliet
Löneenheten
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Avsägelse samt val av ersättare i finansutskottet efter
Kim Gilljam (C)
Ärendebeskrivning
Kom Gilljam (C) har i skrivelse 2016-09-05 avsagt sig uppdrag som
ersättare i finansutskottet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Entlediga Kim Gilljam från uppdraget som ersättare i finansutskottet.
2. Bordlägga valet av ny ersättare i finansutskottet efter Kim Gilljam
(C).
__________________

Sändlista:

K Gilljam
Ks-lådan
Kansliet
Löneenheten
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Dnr Diarienummer.

Val av ersättare i allmänna utskottet efter Inge Östlund
(C)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i allmänna utskottet efter
avgående Inge Östlund (C).
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet bordläggs.
________________

Sändlista:

Ks-lådan
Kansliet
Löneenheten
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Delegationsbeslut socialutskottet
Ärendebeskrivning
Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets §§:
§§ 270-282, 2016-09-08.
Besluten förvaras på socialförvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
____________________
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Dnr Diarienummer.

Delegationsbeslut individnämnden
Ärendebeskrivning
An mäles delegationsbeslut enligt individnämndens §§:
§ 4, 2016-09-08.
Beslutet förvaras på socialförvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.
____________________
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