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Sammanträdesdatum
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Plats

Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Dag och tid

Torsdag den 28 oktober 2010 , kl. 17.00 - 19.50

Beslutande

Se sidan 2

Övriga

Kent Fundberg (S) ersättare
Bülent Kerpeten (S) ersättare
Lars-Göran Fahlborg (M) ersättare
Joost van der Maarel ( M) ersättare
Kirsten Sannan (FP) ersättare
Lars Engström (KD) ersättare
Jan-Olof Pettersson (C) ersättare
Margareta Gard, kommunrevisionen
Lars Hellsing, kommunchef
Marianne Gidlund, kommunsekreterare

Plats och tid
för justering

Stadshuset onsdagen den 3 november 2010 kl 16.00

Underskrifter

§ 181 - 197

Sekreterare
Marianne Gidlund
Ordförande
Leif Pettersson

Justerande

Ingvar Henriksson

Kerstin Sunnerby

ANSLAG/BEVIS

Protokollet från kommunfullmäktige den 28 oktober 2010,
§ 181- 197 är justerat och tillkännagivet genom anslag
Anslås under tiden …………………………. - ………………………….
Protokollet förvaras på kanslienheten

Underskrift
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutande
Sören Grandelius (S)
Britt Marinder (S)
Håkan Anestedt (S)
Jim Gavelin (S)
Ingrid Holmström (S)
Ingvar Henriksson (S)
Helena Bååth (S)
Hag Lasse Persson (S)
Göran Karlsson (S)
Ivan Eriksson (S)
Anna-Lena Andersson (S)
Leif Pettersson (S)
Ulla-Britt Mikaelsson (S)
Sören Finnström (S)
Barbro Karlsson Skoglund (S)
Elisabet Berg (S)
Birgitta Hedin (S)
Roger Stål (S)
Maino Wohlfeil (S)
Berndt Ekström (M)
Bengt Andersson (M)
Annika Söderqvist (M)
Kerstin Sunnerby (M)
HåGe Persson (M)

Justerandes sign

Håkan Frank (M)
Gunnar Åhgren (M)
Timmy Li (FP)
Carl-David Dahlman (KD)
Kurt Josefsson (BOP)
Ulla Cassel (V)
Sten G Johansson (V)
Jan-Ola Sandström (C)
Mauritz Bropetters (C)
Nadja Eriksson (C)
Ken Swedenborg (FFS)
Göran Andersson (S) tjänstgörande ersättare
Birgitta Granström (S) tjänstgörande ersättare
Marlene Otterborg (S) tjänstgörande ersättare
Britt-Siw Åsberg (S) tjänstgörande ersättare
Seppo Timonen (S) tjänstgörande ersättare
Gunnar Lindkvist (BOP) tjänstgörande
ersättare
Seibert Fredriksson (V) tjänstgörande ersättare
Sylvia Samuelsson (MP) tjänstgörande
ersättare
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§ 181

Ordningsfråga, tillika förslag om tillägg till dagordningen
Beslut
Kommunfullmäktige avslår begäran.
Ärendebeskrivning
Ken Swedenborg lämnar vid dagens sammanträde in följande begäran:
”Folkkampanjen för sjukvårdens fullmäktigegrupp föreslår en extra första
dagordningspunkt, där vi i efterhand ges tillfälle att för KF presentera våra
Dan Andersson-motioner efter Bertil Bratts (ffs) utmärkta förslag!”
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att fullmäktige beslutat avslå detta.
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Akten

Utdragsbestyrkande
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§ 182

KS 2007/57

11

Avsägelse
– ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Vanja Karlssons (V) avsägelse.
Ärendebeskrivning
Vanja Karlsson (V) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Vanja Karlsson
Kultur- och fritidsnämnden
Förtroendemannaregistret
Akten

Utdragsbestyrkande
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§ 183

KS 2007/57

11

Val
– ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Beslut på förslag av valberedningen
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Ärendebeskrivning
Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Vanja Larsson (V) t.o.m.
31 december 2010.
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige november
Kommunfullmäktiges valberedning

Utdragsbestyrkande
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§ 184

KS 2007/847

43

Klimatstrategi med energiplan 2010-2013
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslag till klimatstrategi med energiplan för
perioden 2010-2013, och energiplan från 24 februari 2005 upphävs.
2. Klimatstrategin med energiplan ska revideras en gång per mandatperiod.
Ken Swedenborg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.
Ärendebeskrivning
Av en tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2010 från kommunledningskontoret framgår att det har gjorts en uppdatering av klimatstrategin. Klimatstrategin är bilagd tjänsteskrivelsen.
Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till klimatstrategi med energiplan för perioden 2010-2013, antas. Vidare föreslås att energiplan från
24 februari 2005 upphävas.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 september 2010, § 133.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2010, § 173.
Behandling
Ken Swedenborg yrkar på tillägget att kommunstyrelsen ska verka för att
det till klimatstrategin tas fram en sammanfattning och redovisning enligt
den ”trafikljusmodell” som landstinget använder. I övrigt yrkar han bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Sten G Johansson och Ivan Eriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Ken Swedenborgs tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt detta.
Ordföranden ställer proposition på Ken Swedenborgs tilläggsyrkande och
Ivan Erikssons m. fl. avslagsyrkande till detta och finner att fullmäktige beslutat enligt avslagsyrkandet.
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Samtliga nämnder, inkl klimatstrategi
Styrdokument
Akten

Utdragsbestyrkande
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§ 185

KS 2009/635

21

Antagande av tematiskt tillägg till översiktsplanen angående vindkraft
Beslut
Kommunfullmäktige antar tematiska tillägget till översiktsplanen.
Tillägget är upprättat i maj 2010 och reviderat i september 2010.
Ärendebeskrivning
Ludvika kommuns gällande översiktsplan antogs 1990. Då var vindkraft en
mycket marginell företeelse och inte på något sett aktuellt i Ludvika. På senare år har vindkraftsetableringarna ökat i antal. Ludvika är en intressant
kommun för vindkraftsetablering och totalt har 20 vindkraftverk uppförts.
För att få ett helhetsgrepp beslutade kommunstyrelsen i september 2009 att
uppdra åt kommunledningskontoret att tillsammans med miljö- och byggkontoret göra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, för att utreda förutsättningar för vindkraftens etablering.
Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 8 september
2010 framgår att utställningen av förslag till tematiska tillägg genomfördes
under tiden den 7 juni till den 20 augusti 2010. Allmänheten, sakägare,
myndigheter, intresseföreningar, kommunala nämnder med flera gavs tillfälle att yttra sig över det tematiska tillägget till översiktsplanen.
14 yttranden har inkommit, varav två efter utställningstidens slut. Inget har
medfört någon förändring av planen, dock har några förtydliganden gjorts.
Kommunledningskontoret föreslår att det tematiska tillägget till översiktsplanen antas.
Planutskottet behandlade ärendet den 28 september 2010, § 15.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2010, § 172.
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Miljö- och byggnämnden
Akten

Utdragsbestyrkande
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§ 186

KS 2010/756

04

Förlängning av lån - Ludvika hembygdsförening
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Ludvika hembygdsförening en förlängning på 5 år avseende låneavtal på ett ränte- och amorteringsfritt lån om
150 tkr. Lånet omprövas senast inom 5 år.
Ärendebeskrivning
Av en tjänsteskrivelse daterad 6 september 2010 från kommunledningskontoret framgår att kommunfullmäktige den 29 september 2005, § 128, beslöt
att bevilja Ludvika Hembygdsförening ett ränte- och amorteringsfritt lån på
150 000 kronor för införskaffande av material för underhållsarbete av fastigheterna. Lånet ska omprövas inom 5 år.
Låneavtalet är daterat 9 november 2005 och det är därför dags att göra en
omprövning av lånet. Uppgift har inhämtats om föreningens aktuella ekonomi. Prognosen för innevarande år är en förlust på 167 000 kronor. Det
bedöms därför inte vara möjligt att påbörja en amorteringsplan för det beviljade lånet.
Kommunledningskontoret föreslår att lånet förlängs ytterligare 5 år med
nuvarande villkor, ränte- och amorteringsfrihet, för att åter tas till omprövning inom 5 år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 september 2010, § 136.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2010, § 177.
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Ekonomienheten
Akten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

9 (24)

Sammanträdesdatum

2010-10-28

§ 187

KS 2009/650

00

Ändring i riktlinjer för kommunal representation
Beslut
Kommunfullmäktige antar nya riktlinjer för kommunal representation.
Riktlinjerna är daterade 3 september 2010.
Ärendebeskrivning
Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 3 september
2010 framgår att kommunstyrelsen den 11 augusti 2009, § 119, gav kommunledningskontoret i uppdrag att se över de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för kommunal representation.
Översynen medförde att riktlinjerna behövde förtydligas. Förtydligandet
innebar att det ska vara enstaka planeringskonferenser för att det ska räknas
som intern representation. Nuvarande riktlinjer har inte den begränsningen.
Kommunledningskontoret har med anledning av kommunstyrelsens uppdrag även upprättat ett regelverk med kommentarer för kontering, momsavdrag, dokumentation m.m. för representation och personalvårdsförmån.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar nya riktlinjer för kommunal representation. Riktlinjerna är daterade 3 september 2010.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 september 2010, § 139.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2010, § 182.
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Samtliga förvaltningar och kommunledningskontorets enheter, inkl tjänsteskrivelse
Styrdokument
Akten

Utdragsbestyrkande
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§ 188

KS 2008/1134

02

Svar på motion om kommunalt traineeprogram för
rekrytering av kommunala chefer i Ludvika kommun
Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka
möjligheten till ett traineeprogram i samarbete med en eller flera kommuner i regionen.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om ett chefsutvecklingsprogram kan vara ett alternativ eller komplement till traineeprogram.
Ärendebeskrivning
Av en tjänsteskrivelse daterad 17 september 2010 från kommunledningskontoret framgår att Britt Marinder (S) inkommit med en motion om kommunalt traineeprogram för rekrytering av kommunala chefer i Ludvika
kommun. Motionen är daterad 2 december 2008.
Motionen lyfter bl.a. fram kommunens arbete att i framtiden kunna attrahera nya chefer i den generationsväxling som kommer..
Kommunledningskontoret föreslår
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten till ett traineeprogram i samarbete med en eller flera kommuner i regionen.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om ett chefsutvecklingsprogram kan vara ett alternativ eller komplement till traineeprogram.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 september 2010, § 142.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2010, § 171.
Behandling
Britt Marinder och Ivan Eriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kurt Josefsson, med instämmande av HåGe Persson, yrkar att motionen ska
anses besvarad i punkt 1 och bifall till punkt 2 och 3 i förslaget till beslut.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 1 och
Kurt Josefssons m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 2 och
3 och finner att fullmäktige beslutat enligt detta.
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Remiss klk:s personalenhet
Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 189

KS 2010/77

73

Svar på motion om att inrätta en äldreombudsman
respektive anhörigkonsulent
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Ken Swedenborg och Carl-David Dahlman reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Av en tjänsteskrivelse daterad 16 september 2010 från kommunledningskontoret framgår att Ken Swedenborg (FFS) i en motion föreslår att det inrättas en funktion som äldreombudsman och anhörigkonsulent.
Vård- och omsorgsnämnden behandlade motionen den 9 juni 2010, § 51.
Av protokollet framgår att kommunen under 2009 till 2010 bedriver ett projekt för att kartlägga befintligt stöd och ge förslag på utveckling av anhörigstödet till äldre, funktionshindrade och svårt sjuka.
Av protokollet framgår vidare att förvaltningen har en bemannad servicetelefon som informerar, tar emot ansökningar och synpunkter. Servicetelefonen tillsammans med uppsökande verksamhet varje år till kommunens 80åringar är bra och fungerande insatser i det förebyggande arbetet.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med
stöd av vård- och omsorgsnämndens redovisning.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 september 2010, § 143.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2010, § 183.
Behandling
Ken Swedenborg, med instämmande av Seibert Fredriksson och Carl-David
Dahlman, yrkar bifall till motionen.
Ivan Eriksson och Sten G Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ken
Swedenborgs m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Fullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ken Swedenborgs yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med 37 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningslista ----------------------------------------------------------- Bilaga 1
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Utdragsbestyrkande
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§ 190

KS 2010/88

73

Svar på motion om införande av valfrihetsmodellen på
försök inom äldreomsorgen
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ken Swedenborg och Carl-David Dahlman reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna lagda förslag.
Ärendebeskrivning
Av en tjänsteskrivelse daterad 3 september 2010 från kommunledningskontoret framgår att det från Ken Swedenborg (FFS) har inkommit en motion,
daterad den 28 januari 2010. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att på prov införa valfrihetslagens möjligheter inom äldreomsorgen
under ett år i första hand inom hemtjänsten. Han yrkar också att en enkätundersökning genomförs för att se om det finns ett bredare intresse för alternativa biståndsutövare hos äldre brukare. Ken Swedenborg yrkar även att
kommunfullmäktige beslutar utreda om det i samband med ovanstående
försöksprojekt kan vara lämpligt att kommunalisera hemsjukvården helt.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat motionen. Av protokollet framgår att nämnden föreslår att motionen ska avslås. Nämnden anför i sitt yttrande att ett införande av valfrihetsmodellen inte är möjlig för närvarande
då det är en förutsättning att det finns uppgift på vad utförda tjänster kostar
i egen regi.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 september 2010, § 144.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2010, § 184.
Behandling
Ken Swedenborg yrkar i första hand på återremiss med motivet att det ska
göras ett tydligare beredningsunderlag. I andra hand yrkar han på bordläggning. Om inte dessa yrkanden bifalles yrkar Swedenborg bifall till motionen.
Carl-David yrkar bifall till första meningen i motionen: ”Vi i ffs föreslår att
fullmäktige beslutar att införa på prov valfrihetslagens nya möjligheter
inom äldreomsorgen under ett år med eftertanke, i första hand inom hemtjänsten.” I övrigt yrkar han bifall till kommunstyrelsens förslag.
HåGe Persson, Ivan Eriksson, Seibert Fredriksson och Britt Marinder yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ken
Swedenborg reserverar sig mot beslutet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas eller avgöras
idag och finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ken
Swedenborg reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ken
Swedenborgs m.fl. yrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Utdragsbestyrkande
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§ 191

KS 2010/144

69

Svar på motion om vegetarisk torsdag inom förskolor,
skolor och äldreboenden
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Ken Swedenborg och Carl-David Dahlman reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Av en tjänsteskrivelse daterad 6 september 2010 från kommunledningskontoret framgår att Lotta Wedman (MP) inkommit med en motion, daterad
den 9 februari 2010. Motionären yrkar att det ska införas en vegetarisk
torsdag för kommunens förskolor, skolor och äldreboenden.
Miljö och byggnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den
5 maj 2010, § 69. Miljö- och byggnämnden anser att motionen ska avstyrkas och att kommunen inte ska frångå sin kostpolicy samt att tillämpa tallriksmodellen och Livsmedelsverkets riktlinjer.
Social- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 25 maj 2010,
§ 66. Av tjänsteskrivelsen kan bland annat utläsas att det redan nu några
gånger per månad serveras enbart vegetariska alternativ i förvaltningens
skolor. Nämnden uttalar särskilt att om en vegetarisk torsdag skulle införas
så är det viktigt att tallriksmodellen fortfarande följs.
Vård och omsorgsnämnden behandlade motionen den 25 maj 2010, § 36
och föreslår att motionen avslås. Nämndens protokoll visar att i alla äldreboenden finns matråd där kommande matsedlar diskuteras och fastställs.
Matrådet består av äldre som bor på enheten samt personal. Om matrådet
anser att en vegetarisk rätt kan serveras till torsdagsmiddagen, har vård- och
omsorgsnämnden inget emot detta.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 september 2010, § 145.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2010, § 185.
Behandling
Ivan Eriksson, Mauritz Bropetters och HåGe Persson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sylvia Samuelsson, Carl-David Dahlman, Ken Swedenborg, Sten G
Johansson, Annika Söderqvist och Seibert Fredriksson yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Sylvia
Samuelssons m.fl. yrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Sylvia Samuelssons m.fl. yrkande.
Med 35 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningslista ---------------------------------------------------------- Bilaga 1
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Social- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Akten

Utdragsbestyrkande
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§ 192

KS 2010/412

00

Svar på motion om att allmänheten ska få förslagsrätt i
kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ken Swedenborg, Seibert Fredriksson och Carl-David Dahlman reserverar
sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Av en tjänsteskrivelse daterad 13 augusti 2010 från kommunledningskontoret framgår att Ken Swedenborg (FFS) föreslår i motion, daterad 3 maj
2010, att fullmäktige beslutar att snarast införa full förslagsrätt för allmänheten.
Bestämmelserna i kommunallagen innebär att en kommunfullmäktig kan
bestämma att de som är folkbokförda i kommunen har rätt att väcka ärenden i fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta betyder att även barn och
ungdomar omfattas och personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått
rösträtt.
Kommunfullmäktige har två gånger avslagit motioner med förslag om
medborgarförslag. Det var i augusti 2005 som en motion från Lilly Granberg (FFS) avslogs och i oktober 2007 avslogs en motion från Ken Swedenborg (FFS). Motivet var att det finns redan etablerade möjligheter för
invånarna att framföra sina synpunkter.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 september 2010, § 146.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2010, § 186.
Behandling
Ken Swedenborg, Carl-David Dahlman och Seibert Fredriksson yrkar bifall
till motionen.
Sten G Johansson, Mauritz Bropetters och Gunnar Lindkvist yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ken
Swedenborgs m.fl. yrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ken Swedenborgs m.fl. förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med 40 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningslista ----------------------------------------------------------- Bilaga1
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Akten

Utdragsbestyrkande
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§ 193

KS 2010/112

77

Svar på motion ”Uppföljningsmotion om TioHundra”.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Seibert Fredriksson deltar inte i beslutet.
Ken Swedenborg reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Av en tjänsteskrivelse daterad 27 augusti 2010 från kommunledningskontoret framgår att det från Ken Swedenborg (FFS) har inkommit en motion,
daterad den 5 februari 2010. Motionären yrkar följande:
Fullmäktige beslutar att samtal ska inledas mellan Ludvika kommun och
Landstinget rörande möjligheter och förutsättningar att införa någon form
av Norrtäljemodellen ”tiohundra” för Ludvika lasarett.
Vård- och omsorgsnämnden behandlade motionen den 12 maj 2010, §
38,och föreslog att motionen avslås. Av protokollet kan utläsas att nämnden
anser att Ludvika ska fortsätta diskussionen med landstinget om överförande av hemsjukvården. Enligt nämnden ligger hemsjukvården närmast den
kommunala hemtjänsten och är mest angeläget att prioritera. Nämnden ser
inte något hinder för en utveckling av olika samarbetsformer tillsammans
med Landstinget.
Kommunledningskontoret föreslår med stöd av vård- och omsorgsnämndens yttrande att motionen avslås.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 september 2010, § 147.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2010, § 187.
Behandling
Ken Swedenborg yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ken
Swedenborgs yrkande och finner fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Utdragsbestyrkande
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§ 194

KS 2010/712

00

Redovisning av obesvarade motioner 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efter delgivning lägga redovisningen
till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Av arbetsordningen för kommunfullmäktige framgår att kommunstyrelsen
vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober ska redovisa de
motioner vilkas beredning då ännu inte slutförts.
Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse daterad 14 september 2010
upprättat en redovisning och föreslår att redovisningen efter delgivning
läggs till handlingarna.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 september 2010, § 138.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2010, § 180.
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Akten

Utdragsbestyrkande
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§ 195

KS 2010/826

84

Interpellation om bredband och kabel-TV
Ken Swedenborg (FFS) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om bredband och kabel-TV. Interpellationen är daterad 28 september 2010.
Kommunfullmäktige beslöt den 30 september 2010, § 179 att interpellationen skulle få ställas.
Kommunstyrelsens ordförande lämnar vid dagens sammanträde ett skriftligt
svar på interpellationen.
_____
Kopia till:

Justerandes sign

Akten

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Redovisning av meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av meddelandena.
a)
KS 2006/1071
Beslut från länsstyrelsen, daterat den 13 oktober 2010, om att Kerstin
Sunnerby (M) utsetts till ny ledamot efter Kjell Israelsson(M) och att Bo
Rapp (M) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige t.o.m. den 31 oktober 2010.
b)
2010/843
11
Rösträkningsprotokoll, daterat den 4 oktober 2010, från länsstyrelsen om
2010 års kommunfullmäktigeval.
c)
2010/98
73
Statistik från vård- och omsorgsnämnden om beviljade bistånd som inte har
kunnat verkställas på grund av platsbrist avseende juli och augusti 2010.
d)
2010/640
00
Svar på revisionsrapport från kultur- och fritidsnämnden om nämndens integrationsenhet.
- Rapporten anmäldes i fullmäktige den 26 augusti 2010 § 130 r

e)
2010/825
04
Revisionsrapport om granskning av delårsrapport per 2010-06-30.
f)
2010/803
62
Motion från Ken Swedenborg, inkommen den 23 september 2010, om att
införa kamratstödjare och kamratfaddrar i grundskolan och på gymnasieskolan.
g)
2010/792
79
Motion från Ken Swedenborg, inkommen den 28 september 2010, om
”Stoppa pågående myndighetsövergrepp!”
h)
KS 2010/824
00
Motion från Ken Swedenborg, inkommen den 29 september 2010, om digital valfrihet.
i)
KS 2010/829
31
Motion från Ken Swedenborg, inkommen den 1 oktober 2010, om ökad trafiksäkerhet.
KS 2010/850
00
Motion från Carl-David Dahlman, inkommen den 13 oktober 2010, om att
ungdomar i Ludvika kommun inbjuds till en Ungdomens frågestund i anslutning till något kommunfullmäktigesammanträde.
j)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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k)

Motion, inkommen den 15 oktober 2010, från Carl-David Dahlman (KD)
om ändring i kommunalt partistöd.
Redovisning av uppdrag som getts i samband med motionssvar
l)
2008/826
70
Redovisning av uppdrag i samband med motionssvar från tekniska förvaltningen i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen. Uppdraget att inventera lämplig sysselsättning för funktionshindrade gavs när motion från
Lotta Wedman besvarades.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 197

Avslutning
Ordföranden tackar, på presidiets vägnar, fullmäktige för arbetet under den
gångna mandatperioden. Ett särskilt tack riktas till avgående ledamöter och
ersättare.
2:e vice ordföranden tackar ordföranden för hans arbetet under mandatperioden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

