Sida

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset kl. 15:00 – 15.15

Beslutande ledamöter

Leif Pettersson (S)
HåGe Persson (M)
Hans Gleimar (C)
Deltar på distans
Åsa Bergkvist (S)
Roland Johansson (SD)
Håkan Frank (M)
Ingvar Henriksson (S)
Maino Wohlfeil (S)
Sarah Hjälm (C)
Rigmor Andersson (M)
Mikael Johansson (SD) tjänstgörande ersättare för Benny Rosengren (SD)
Sören Grandelius (S)
Mohammed Alkazhami (S)
Stefan Karlsson (L)
Ida Friberg (V) tjänstgörande ersättare för Lars Handegard (V)

Ej beslutande ersättare

Deltar på distans
Torbjörn Tomtlund (M)
Jim Gavelin (S)
Anders Hellstrand (M)
Ivan Eriksson (S)
Sören Finnström (S)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Maria Östgren, kommunsekreterare

Övriga

Deltar på distans
Maria Skoglund, kommundirektör
Laila Dufström, biträdande
kommundirektör
Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Maria Östgren
Ordförande
Leif Pettersson (S)
Justerande
HåGe Persson (M)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-12

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras på Stadshusets kansli

Paragrafer
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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§ 68
§ 69

Val av justerare
Ansökan om att bedriva fristående
förskoleverksamhet i Ludvika kommun
Kommuners rätt att meddela föreskrifter
om förbud mot att vistas på särskilt
angivna platser
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunstyrelsen

§ 68

Dnr 2021/127

Ansökan om att bedriva fristående
förskoleverksamhet i Ludvika kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fullmäktige beslutar att godkänna ansökan från Olympica AB om att starta
fristående förskola i Ludvika kommun
Reservation
Ida Friberg (V) reserverar sig mot beslutet med motiveringen ”Att ge bort en
väl fungerande kommunal förskola till ett vinstdrivande företag är ett
ideologiskt grundat beslut som inte gynnar vare sig barnen, vårdnadshavarna,
personalen eller kommunen."
Deltar inte i beslutet
Leif Pettersson, Åsa Bergkvist, Ingvar Henriksson, Maino Wohlfeil, Sören
Grandelius och Mohammed Alkazhami samtlig (S) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Den 22 december 2020 inkom en ansökan från Olympica AB om att starta en
fristående förskola i Ludvika kommun. Önskat startdatum är 1 augusti 2021.
Därutöver anger de i sin ansökan att de avser att starta i lokalen där Håksbergs
förskola är förlagd idag, med max 60 barn. Förskolans namn planeras vara
Olympicaförskolan Håksberg.
Den 24 februari 2021, § 22 behandlade social- och utbildningsnämnden
ansökan från Olympica om att få starta fristående förskola i nuvarande
Håksbergs förskolas lokaler och återremitterade ärendet till förvaltningen för att
utreda formalia.
Den 24 mars § 40 beslutade social – och utbildningsnämnden att notera den
kompletterade informationen i ärendet enligt tjänsteskrivelsen, samt att föreslå
fullmäktige att ta beslut kring Olympicas ansökan om att få starta upp förskola i
egen regi. Social.- och utbildningsnämnden avstod från att föreslå fullmäktige
en beslutinriktning. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag är att fullmäktige
godkänner ansökan om att få starta en fristående förskola i Ludvika kommun.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021.
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2. Ansökan från Olympica AB daterad 18 december 2020.
3. Beslut social – och utbildningsnämnden 24 mars 2021§ 40.
4. Tjänsteskrivelse social – och utbildningsförvaltningen daterad 22 mars
2021.

Behandling
HåGe Persson, Rigmor Andersson och Håkan Frank samtliga (M) samt Hans
Gleimar och Sarah Hjälm båda (C), Stefan Karlsson (L) samt Roland Johansson
och Mikael Johansson båda (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ida Friberg yrkar avslag till föreliggande förslag.
Ordföranden ställer Ida Fribergs yrkande mot föreliggande förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
______
Beslut skickas till
Fullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunstyrelsen

§ 69

Dnr 2021/130

Kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud
mot att vistas på särskilt angivna platser
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fullmäktige beslutar att ge krisledningsnämnden rätt att till och med 31
augusti 2021, med stöd av 8 kap. 1 § (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om
förbud att vistas på särskilt angivna platser.
2. Fullmäktige beslutar att föreskrifter enligt punkt 1 endast får gälla under två
veckor, med möjlighet för krisledningsnämnden att besluta att
föreskrifterna ska förlängas en gång.
3. Fullmäktige anger att det område föreskriften gäller för ska vara ett på karta
angivet begränsat område.
4. Fullmäktige anger att beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande
fullmäktige samt att om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska
krisledningsnämnden besluta att en föreskrift enligt punkt 1 ska upphävas i
förtid.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen
av sjukdomen covid-19 (covid-19 lagen) får regeringen eller den kommun som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 11 mars 20221 trädde en
bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i
kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Krisledningsnämnden föreslås
få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2021.
______
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