
Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(4)
Sammanträdesdatum

2019-11-11

Kommunfullmäktige

Plats och tid Carlavägen 24, Folkets Hus, Ludvika kl. 13:00- 17:59

Beslutande ledamöter Se närvarolista sidan 2
 

Ej beslutande ersättare Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Tjänstemän
Se närvarolista sidan 2

Övriga
Se närvarolista sidan 2

Justeringens plats och tid  

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 141-156
Jessica Hedlund § 141-143                              Malin Ekholm § 144-156

Ordförande
Maria Strömkvist § 141- 153                            Torbjörn Tomtlund § 154-
156

Justerande
Jim Gavelin (S) Sten G Johansson (V)

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-11-11 Paragrafer § 141-156

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset 

Underskrift
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2019-11-11

Kommunfullmäktige
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Närvarolista
Beslutande ledamöter Maria Strömkvist (S) ordförande § 141-153

Torbjörn Tomtlund (M) ordförande för Maria Strömkvist (S) § 154-156
Torbjörn Tomtlund (M) § 141-153
Leif Lindgren (C) tjänstgörande ersättare för Karin Sandström (C)
Leif Pettersson (S)
Ingvar Henriksson (S)
Åsa Bergkvist (S)
Henrik Samdahl (S)
Yvonne Persson (S)
Sören Grandelius (S)
Ivan Eriksson (S) tjänstgörande ersättare för Ingrid Berg (S)
Mohammed Alkazhami (S)
Anna Lena Andersson (S)
Hag Lasse Persson (S) § 141-144
Brittsiv Åsberg (S) tjänstgörande ersättare för Hag Lasse Persson (S) § 145-156
Sven-Erik Källman (S) tjänstgörande ersättare för Susanne Andersson (S)
Jim Gavelin (S)
Ulla-Britt Mikaelsson (S)
Peter Cyrillus (S)
HåGe Persson (M)
Bert Broman (M) tjänstgörande ersättare för Linda Kardell-Broman (M)
Rigmor Andersson (M)
Jesper Gustavsson (M)
Karin V Johnsson (M)
Andreas Strandberg (M)
Irene Andersson (M)
Anders Hellstrand (M)
Håkan Frank (M)
Hans Gleimar (C)
Sarah Hjälm (C)
Jan Karlsson (C)
Carita Holmgren (L)
Lars-Göran Calleberg (KD) tjänstgörande ersättare för Jonas Wide (KD)
Lars Handegard (V) § 141-155
Ida Friberg (V)
Sten G Johansson (V)
Nall Anneli Bringås (V)
Mohamed Osman Mohmoud (MP) § 141-144
Aron Knifström (MP) tjänstgörande ersättare för Mohamed Osman Mohmoud (MP) § 
145-156
Åsa Wikberg (MP)
Benny Rosengren (SD)
Roland Johansson (SD)
Fredrik Trygg (SD)
Mari Karlsson Björk (SD)
Torbjörn Norman (SD)
Lahan Konov (SD)
Lennart Jansson (SD)
Karl Gustav Nilsson (K)
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Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ej beslutande ersättare Ersättare
Roger Söderberg (S)
Brittsiv Åsberg (S) § 141-144
Mohammed Ouafi (S)
Audrina Handegard (V) § 141-155
Aron Knifström (MP) § 141-144
Lennart Sand (SD)
Mikael Johansson (SD) § 141-154
Kenth Andersson (K) § 141-145

Övriga närvarande Tjänstemän
Jan Lindström, kommunchef
Laila Dufström, stöd- och styrningschef
Åsa Grans, ekonomichef
Mikael Müller, controller
Andreas Falk, kommunikatör
Jessica Hedlund, nämndsekreterare
Malin Ekholm, nämndsekreterare

Övriga 
Torbjörn Åker (C)
Bengt Andersson (M)
Britt-Marie Pettersson (S)
Björn Flinth (S)
Inez Knudsen (S)
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Ärendelista

§ 141 Interpellation gällande Säfsgården i 
Fredriksberg - kan den vara öppet fast 
det är stängt?

2019/509 5

§ 142 Fråga om Badhuset i Grängesberg -  
kommer det vara öppet eller stängt?

2019/508 6

§ 143 Fastställande av budget 2020 med plan 
2021-2022

2019/466 7 - 11

§ 144 Delårsrapport 2019 2019/458 12 - 13
§ 145 Befolkningsprognos 2019-2035 för 

Ludvika kommun
2019/78 14 - 15

§ 146 Finansiering av fordon och 
arbetsmaskiner

2019/468 16 - 17

§ 147 Ansökan om övertagande av tillsyn enligt 
miljöbalken för Krokåsens avfallstipp i 
Fredriksberg

2019/171 18 - 19

§ 148 Överföring av investeringsmedel för 
Björnmossevägen

2019/392 20 - 21

§ 149 Antagande av reviderad bolagsordning 
för Stora Brunnsvik AB

2019/416 22 - 23

§ 150 Antagande av reglemente för den 
gemensamma servicenämnden

2019/411 24

§ 151 Antagande av 
informationssäkerhetspolicy

2019/382 25 - 26

§ 152 Antagande av reviderat reglemente för 
social- och utbildningsnämnden

2019/193 27 - 28

§ 153 Avveckling av jämställdheskommittén 
med tillhörande organisation

2019/189 29 - 32

§ 154 Svar på interpellation gällande Säfsgården 
i Fredriksberg - kan den vara öppet fast 
det är stängt?

2019/509 33

§ 155 Svar på fråga om badhuset i Grängesberg 
- kommer det vara öppet eller stängt?

2019/508 34

§ 156 Redovisning av meddelanden 2019/60 35 - 36

4



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 141 Dnr 2019/509

Interpellation gällande Säfsgården i Fredriksberg - 
kan den vara öppet fast det är stängt?

Beslut
Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Beskrivning av ärendet
Karl Gustav Nilsson (K) har den 27 oktober 2019 lämnat in en interpellation 
till vård- och omsorgsnämndens ordförande Åsa Bergkvist gällande säfsgården i 
Fredriksberg.

I interpellationen skriver Karl Gustav Nilsson (K):
”Kan det vara öppet fast det är stängt?”

Därav dessa frågeställningar: 
- Hur tänker man sig att ett beslut ska påverka personalens situation, 

ligger det i linje med ambitionen att minska sjukfrånvaron`? 
- Hur kommer det här beslutet att påverka de äldres livskvalité- ser man 

till vårdtagarnas bästa? 
- Menar man att det är en rimlig prioritering att lägga 12.5 miljoner på 

Väsmanstrand samtidigt som det ska sparas 2,2 miljoner på 
landsbygden? 

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 142 Dnr 2019/508

Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande, 
Badhuset i Grängesberg -  kommer det vara öppet 
eller stängt?

Beslut
Fullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Beskrivning av ärendet
Den 28 oktober 2019 inkom Karl Gustav Nilsson (K) med en fråga om 
Badhuset i Grängesberg till Anderas Strandberg (M) ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden. 

Karl Gustav Nilsson (K) frågar följande: 
- Hur kommer verksamheten på badhuset i Grängesberg att bedrivas och 

finansieras efter årsskiftet? 

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 143 Dnr 2019/466

Fastställande av budget 2020 med plan 2021-2022

Allmän budgetdebatt
Fullmäktiges möte inleds med en allmän budgetdebatt. I debatten deltar:

Leif Pettersson (S)
HåGe Persson (M)
Roland Johansson (SD)
Lars Handegard (V)
Hans Gleimar (C)
Benny Rosengren (SD)
Åsa Wikberg (MP)
Andreas Strandberg (M)
Henrik Samdahl (S)
Åsa Bergkvist (S)
Jan Karlsson (C)
Håkan Frank (M)
Lahan Konov (SD)

Beslut
Fullmäktige beslutar enligt punkterna 1- 12

Beslut 1 
Slutlig fördelning av driftsramar för nämnderna enligt bifogad sammanställning 
fastställs, binds per nämnd förutom social- och utbildningsnämnden som binds 
på en lägre nivå, bilaga 1. 

Behandling

Yrkanden
HåGe Persson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
förändringar: 225 tkr ökning på räddningstjänsten Dala Mitt, 710 tkr för 
Ledningsfunktion räddningstjänsten Dala Mitt och att totalen på 
budgetreservationen ska vara 3 mkr.

Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M), Andreas Strandberg (M), Henrik 
Samdahl (S), Åsa Bergkvist (S), Håkan Frank (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med HåGe Perssons tilläggsyrkanden enligt bilaga 1.
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          2(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Roland Johansson (SD) yrkar bifall till SD:s förslag, bilaga 1.

Lars Handegard (V) yrkar bifall till V:s förslag, bilaga 7, och avslag på övriga 
förslag. 

Hans Gleimar (C) yrkar bifall till C:s förslag, bilaga 1. 

Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till MP:s förslag, bilaga 1, och avslag på övriga 
förslag. 

Beslutsgång
Ordförande ställer de fem förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med HåGe Persson (M) m.fl. 
tilläggsyrkanden.

Beslut 2
Slutlig fördelning av investeringsramar för nämnderna enligt bifogad 
sammanställning fastställs, binds inom respektive verksamhetsområde, bilaga 2. 

Behandling

Yrkanden
Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M), Andreas Strandberg (M), Henrik 
Samdahl (S), Åsa Bergkvist (S), Håkan Frank (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag-

Roland Johansson (SD) yrkar bifall till SD:s förslag, bilaga 3.

Lars Handegard (V) yrkar bifall till V:s förslag, bilaga 7, och avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Hans Gleimar (C) yrkar bifall till C:s förslag, bilaga 2.

Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till MP:s förslag, bilaga 4, och avslag på övriga 
förslag. 

Beslutsgång
Ordförande ställer de fem förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut 3
Resultat- och finansieringsbudget 2020-2022, bilaga 5. 

Behandling

Yrkanden
Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M), Andreas Strandberg (M), Henrik 
Samdahl (S), Åsa Bergkvist (S), Håkan Frank (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med HåGe Perssons (M) tilläggsyrkanden enligt 
bilaga 5.

Roland Johansson (SD) yrkar bifall till SD:s förslag, bilaga 5.
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Lars Handegard (V) yrkar bifall till V:s förslag, bilaga 7, och avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Hans Gleimar (C) yrkar bifall till C:s förslag, bilaga 5.

Åsa Wikberg (MP) yrkar bifall till MP:s förslag, bilaga 5, och avslag på övriga 
förslag. 

Beslutsgång
Ordförande ställer de fem förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med HåGe Persson (M) m.fl. 
tilläggsyrkanden.

Beslut 4
Prioriterade projekt beslutas enligt bilaga 6. 

Behandling

Yrkanden
Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M), Andreas Strandberg (M), Henrik 
Samdahl (S), Åsa Bergkvist (S), Håkan Frank (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Lars Handegard (V) yrkar att tjänstemannaförslaget daterat 2019-10-15 
kompletteras med ospec. Kulturbyggnader om 600 tkr. 

Beslutsgång
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 5 
Borgensavgift för lån till LudvikaHem AB fastställs till 0,4 procent beräknad på 
genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå. 

Beslut 6 
Borgensavgift för lån till WBAB fastställs till 0,25 procent beräknad på 
genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå. 

Beslut 7
Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Ludvika 
kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 
1 165 miljoner kronor. 

Beslut 8 
Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för LudvikaHem AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 850 miljoner kronor.
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Beslut 9
Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för WBAB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 20 miljoner kronor.

Beslut 10
Ludvika kommun ingår borgen såsom för egen skuld för VB Kraft AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 80 miljoner kronor. 

Beslut 11 
Antar beslut om förändrade taxor och avgifter enligt bilaga 8 och att övriga 
taxor och avgifter som är oförändrade ska gälla även för år 2020.

Behandling

Yrkanden
Lars Handegard (V) yrkar att förslaget till ny taxa inom förskolan ska 
kompletteras med att familjer med månadsinkomst understigande ett halvt 
prisbasbelopp alltid ska vara avgiftsbefriade.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Handegards (V) förslag 
och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 12
Partistöd fastställs till 1,5 miljoner kronor, bilaga 9.

Deltar inte i beslutet
Jan Karlsson (C) deltar inte i något av budgetbesluten.

Reservationer
Lars Handegard, Ida Friberg, Sten G Johansson, Nall Anneli Bringås samtliga 
(V), Mohamed Osman Mohmoud och Åsa Wikberg båda (MP), Hans Gleimar, 
Leif Lindgren och Sara Hjälm samtliga (C), Benny Rosengren, Roland 
Johansson, Fredrik Trygg, Mari Karlsson- Björk, Torbjörn Norman, Lahan 
Konov och Lennart Jansson samtliga (SD) reserverar sig till förmån för eget 
lagt förslag, bilagor 1, 3, 5, 7 och 8.

Karl- Gustav Nilsson (KP) reserverar sig. 

Beskrivning av ärendet
Nämnder och styrelser har lämnat in förslag till budget för 2020 per 
ramområde. Gruppledare för partier som inte är representerade i 
arbetsutskottet har adjungerats till budgetberedningarna. 

Förslagsställare för Socialdemokraterna är Leif Pettersson (S), för Moderaterna 
HåGe Persson (M), för Centerpartiet Hans Gleimar (C), för Västerpartiet Lars 
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Handegard (V), för Kristdemokraterna Ann-Christin Anderberg (KD) och för 
Liberalerna Carita Holmgren (L).

Ludvika kommun budgeterar ett resultat för 2020 på 34 mnkr, vilket innebär 
2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört med 2018 års 
resultat är det en förbättring med 13 mnkr. Resultatet 2021 och 2022 har 
budgeterats med 2,0 procent överskott. För att uppnå målet får verksamhetens 
kostnader inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och bidrag och enligt 
upprättad budget är nyckeltalet just 98 procent för 2020 och för 2021 och 2022 
97 respektive 96 procent. 

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som 
omfattar kommunens budget. Budgetramarna för 2020 fastställdes utifrån en 
befolkningsprognos på 27 000 invånare. Med detta befolkningstal som grund 
beräknades skatter och statsbidrag vid rambeslutet till 1 744 mnkr. Det kan 
jämföras mot de budgeterade driftskostnaderna exklusive pensionskostnader 
som uppgår till 1 711 mnkr.

Bilagor
1. Driftbudget 2020, med partiernas förslag till driftbudget, resultatbudget 

och finansbudget
2. Investeringsramar 2020
3. SD:s förslag till investeringsramar 2020
4. MP:s förslag till investeringsramar 2020
5. Resultat och finansieringsbudget 2020-2022
6. Prioriterade investeringar
7. Vänsterpartiets förslag till driftsbudget, med investeringar, resultat och 

finansiering
8. Sammanställning avgifter och taxor
9. Partistöd 

Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen 22 oktober 2019 § 200.
Kommunstyrelsen 11 november 2019 § 221.
______

Beslut skickas till
Samtliga nämnder, förvaltningar och bolag
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen; kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 144 Dnr 2019/458

Delårsrapport 2019

Beslut
Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns delårsrapport 2019, 
enligt bilaga daterad 15 oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten visar översiktligt hur det gick för kommunen och 
kommunkoncernen perioden januari−augusti 2019. Bland annat görs en 
bedömning av om fullmäktiges övergripande verksamhetsmål och finansiella 
mål kommer att nås 2019.

Det har under året skett förbättringar för vissa av de resultatmått som visar 
konkreta aspekter av verksamhetsmålen. Betygen har förbättrats i grundskolans 
årskurs 9, utbyggnaden av bredband fortsätter och det har blivit en minskad 
energianvändning i kommunens lokaler. Ändå tyder uppföljningen på att endast två 
av fullmäktiges fem verksamhetsmål kan komma att delvis uppnås under 2019.

Kommunens ekonomiska resultat för årets första åtta månader uppgick till 
231,4 miljoner kr efter finansiella poster, motsvarande 211,8 miljoner kr mer än 
periodens budgeterade nivå 19,7 miljoner kr. Överskottet utgörs framför allt av 
två engångsbelopp i form av reavinster på totalt 183,8 miljoner kr, främst en på 
176,1 miljoner kr efter en aktieöverlåtelse till nybildade koncernbolaget 
Ludvika Kommun Stadshus AB. 

Prognosen för helåret 2019 tyder visserligen på att fullmäktiges enda finansiella 
mål formellt sett kommer att uppnås, ett resultat för kommunen efter finansiella poster på 
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (32,9 miljoner kr). Men det väntade 
överskottet på 10,2 procent eller 171 miljoner kr beror till fullo på de nämnda 
reavinsterna, som inte härrör från den egentliga verksamheten. Utan dessa 
reavinster hade det i stället blivit ett negativt prognosresultat med 2 miljoner kr, 
eftersom nämnderna i år sammantaget väntas förbruka 55 miljoner kr mer än sina 
tilldelade medel för den löpande driften.

För helåret 2019 väntas kommunen inte uppfylla det lagstadgade balanskravs-
resultatet. Prognosen pekar på ett balanskravsresultat på -2 miljoner kr, där ett 
redovisat underskott ska återställas med motsvarande överskott inom tre år.

Under resterande del av året finns möjligheter att påverka nämndernas 
prognosticerade kostnadsöverskridande och därmed även undvika det negativa 
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balanskravsresultatet. Kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att fortsätta 
arbetet med åtgärder för att få en ekonomi i balans (KS 24 september 2019 § 179).

Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 § 197.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 oktober 

2019.
2. Delårsrapport 2019 daterad 15 oktober 2019.  

Behandling
Leif Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

______

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och bolag för kännedom
Kommunchef för kännedom
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom
Ekonomienheten för kännedom
Revisorerna
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 145 Dnr 2019/78

Befolkningsprognos 2019-2035 för Ludvika kommun

Beslut
1. Fullmäktige fastställer befolkningsprognos för Ludvika kommun 

2019−2035, enligt bilaga daterad 20 maj 2019.

2. Den fastställda befolkningsprognosen ska användas i kommunens nämnder 
och helägda bolag som underlag för strategiskt planeringsarbete.

3. Den fastställda befolkningsprognosen bör beaktas som underlag för 
strategiskt planeringsarbete även i kommunkoncernen utöver nämnder och 
helägda bolag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens stab har hos Statistikmyndigheten SCB beställt en 
befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019−2035. Prognosen levererades 
7 maj 2019.

Staben föreslår att fullmäktige fastställer prognosen och anger att den ska 
användas i kommunen som underlag för strategiskt planeringsarbete samt att 
den i samma syfte även ska användas i de helägda bolagen.

Enligt prognosen kommer kommunens folkmängd att stiga med omkring 
800 personer under perioden, från utgångslägets knappt 27 000 invånare till 
nära 27 800 för slutåret 2035. Sett över hela perioden väntas det bli fler barn 
och unga och fler äldre pensionärer, men bara obetydligt fler i arbetsför ålder. 
De allra närmaste åren väntas det bli fler i skolåldern, men samtidigt färre 
småbarn, färre äldre pensionärer och färre personer i aktiv ålder.

Befolkningsförändringar i olika åldrar ger en god bild av de ökade respektive 
minskade behov av olika välfärdstjänster som över tid kan komma att riktas 
mot kommunen och kommunkoncernen. Prognosen ska därför användas som 
planeringsunderlag för bland annat förskola, skola och äldreomsorg, men även 
för exempelvis bostadsbyggande.

Prognosen ska även användas som planeringsunderlag för de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen och koncernen. Både kostnader och intäkter 
påverkas av hur antalet invånare och ålderssammansättningen utvecklas. En 
förändrad åldersfördelning ställer också krav på att resurser över tid fördelas om i 
takt med volym- och behovsförändringar för olika verksamheter.
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Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 § 199.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelser från kommunstyrelsens förvaltning daterad 17 oktober 

2019.
2. Befolkningsprognos för Ludvika kommun 2019−2035, bildspel daterat 20 

maj 2019 
______

Beslut skickas till
Samtliga nämnder och helägda bolag för verkställighet
Samtliga delägda bolag, kommunalförbund och gemensamma nämnder för 
verkställighet
Ludvika kommun Stadshus AB
Kommunchefen
Kommunstabens verksamhetscontroller
Ekonomienheten
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 146 Dnr 2019/468

Finansiering av fordon och arbetsmaskiner

Beslut
1. Fullmäktige fastslår att huvudprincipen är att Ludvika kommun ska 

anskaffa fordon och maskiner genom att leasa via kommunens 
upphandlade finansbolag.

2. Fullmäktige uppdrar till alla nämnder att årligen upprätta en fordons- och 
maskinplan inför budgetprocessen, och att det i denna plan tas i beaktning 
att fordon och arbetsmaskiner ska införskaffas till den mest ekonomiskt 
fördelaktiga finansieringsformen. 

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har idag många leasingavtal på små belopp till en 
förhållandevis dyr finansiering. Kommunen anlitar idag ett företag för att ha full 
kontroll på kommunens leasingåtaganden och kostnaden för denna 
finansiering. 

Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare enligt avtalade villkor 
under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte 
mot betalningar.

När det gäller personbilar och lätta lastbilar har kommunen rätt att dra av 
50 procent av momsbeloppet för leasingavgiften.

Gällande arbetsfordon, traktorer, gräsklippare, lastbilar, sopmaskiner etc finns 
inte samma fördel som vid leasing av personbilar. Från en finansiell synpunkt är 
det då billigare att köpa fordonet, för att slippa betala ränta, interimsavgifter 
samt även kostnader för att administrera leasingfakturorna etc.

Finansiering
Finansiering kan ske på följande sätt:

 Köp
 Finansiering via lån
 Leasing efter godkännande av ekonomichefen eller chef för stöd- och 

styrning
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Upphandling av ramavtal hanteras av upphandlingscenter, förvaltningarna 
avropar under ramavtal. Finansieringen följer i övrigt regelverket för 
investeringar.

Leasing- och förmånsbilar
Ludvika kommun leasar personbilar/lätta lastbilar mot ett upphandlat ramavtal 
mot SEB Finans. Tydliga, förmånliga och kontrollerbara avtalsvillkor innebär 
en ekonomiskt fördelaktig finansieringslösning för dessa fordon.

Även finansiering av andra fordon såsom arbetsfordon/maskiner kan avropas 
mot samma ramavtal genom leasing, i de fall som det bedöms vara ekonomiskt 
fördelaktigt för Ludvika kommun.

Investeringsobjekt 
Inför varje budgetprocess ska varje förvaltning upprätta en fordons- och 
maskinplan, dvs en plan för utbyte/nyanskaffning av befintlig fordons- och 
maskinpark. Huvudregeln är att samtliga anskaffningar inom denna kategori ska 
finansieras via leasing. Om frågan uppstår att finansiering kan göras genom köp 
kan detta ske först efter ekonomisk beräkning av den mest ekonomiskt 
fördelaktiga finansieringsformen. Budgetmässigt kommer denna kostnad att 
finnas i respektive förvaltnings driftsbudget, oavsett om det är investering eller 
leasing.

Detta kommer även att ge förutsättningar för utveckling av kommunens 
bilpool. 

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser är att kommunen kommer få en bättre kontroll på anskaffning 
av fordon och maskiner. Det ger även en bättre hantering utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv.

Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 § 201.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 4 oktober 2019

______

Beslut skickas till
Samtliga nämnder
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 147 Dnr 2019/171

Ansökan om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken 
för Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg

Beslut
Fullmäktige beslutar att ansöka om att få överta tillsynen över Krokåsens 
avfallstipp i Fredriksberg enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § och 2 kap. 
29 §.

Beskrivning av ärendet
Myndighetsnämnden miljö och bygg beslutade den 20 mars 2019 § 45 om att 
föreslå fullmäktige att hos Länsstyrelsen i Dalarna ansöka om att få överta 
tillsynen över Krokåsens avfallstipp i Fredriksberg enligt 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § och 2 kap. 29 §. 

Tippen består till stor del av hushållsavfall men också avfall från pappersbruket 
i Fredriksberg transporteras hit. Myndighetsnämnden  miljö och bygg har 
hittills hanterat tillsynen över tippen men Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn över 
pappersbruket. 

Enligt miljötillsynsförordningen, 2 kap. 2 §,  om två eller fler myndigheter har 
tillsyn över ett objekt så får myndigheterna komma överens om tillsynen, därav 
ansökan hos Länsstyrelsen om att få överta tillsynen. En ansökan om ett 
övertagande om tillsynen ska komma från fullmäktige, enligt 
miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 §. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens förvaltning har fört en dialog med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomienheten ang. ekonomiska 
konsekvenser. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att det inte finns någon 
fast avgift utan det handlar om timavgift efter behov. Vidare uppskattar 
förvaltningen att det troligtvis kommer handla om tiotal timmar á 1000 kronor 
de närmsta åren. Kostnaden kommer att tas inom den ordinarie driften hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområde planering. 

Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 § 204.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 oktober 2019 § 107.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 september 

2019.
2. Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 107.
3. Myndighetsnämnden miljö och bygg 20 mars 2019 § 45.
______

Beslut skickas till
Miljönämnden miljö och bygg för verkställighet 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 148 Dnr 2019/392

Överföring av investeringsmedel för Björnmossevägen

Beslut
Fullmäktige godkänner ett tilläggsanslag av 2019 års investeringsmedel på 
11 miljoner kr.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har ont om industrimark och iordningställer därför ett nytt 
område mellan Lyviksberget och Gonäs, kallat Björnmossevägen. Området är 
beräknat att kosta 14,5 miljoner kr, varav 3,5 miljoner kr berör 2019 års 
investeringsbudget och 11 miljoner 2020 års investeringsbudget. Situationen har 
ändrats för iordningställandet av Björnmossevägen sedan beslut togs om 
finansiering. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver därför anslag om 11 miljoner 2019 för 
att kunna tidigarelägga färdigställandet av Björnmossevägen 2019. 

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvensen för 2020 års investeringsbudget blir att den minskar med 11 
miljoner kr för projekt Björnmossevägen. Inför budget 2019 beslutades om en 
budgetram på 193 mnkr, vilken baserades på ett ekonomiskt överskott på 2 
procent, samt en upplåning på 173 mnkr. I och med tidigareläggandet av detta 
projekt på 11 miljoner kr 2019 kommer kommunen att behöva låna ytterligare 
2019. Detta kan komma att finansieras genom att kommunen nyttjar check-
räkningskrediten vilken för närvarande har en ränta på 0 procent, dock en årlig 
avgift på 0,8 procent. Samhällsbyggnadsnämnden ska justera investeringsplanen 
för 2020 så att lånebehovet minskar med 11 miljoner kr 2020.

Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 § 205.
Arbetsutskottet 8 oktober 2019 § 107.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelser från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 september 
2019.
2. Protokollsutdrag från myndighetsnämnden, daterad den 20 mars 2019 § 45.
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Behandling
Leif Pettersson (S) yrkar på att fullmäktige beslutar enligt beslutspunkt ett och 
att beslutspunkt två utgår med anledning av fullmäktiges beslut om budget 
2020. 

Ordförande ställer frågan om fullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag 
eller Leif Pettersson (S) förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt Leif 
Pettersons (S) förslag.  

______

Beslut skickas till
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 149 Dnr 2019/416

Föreläggande från Bolagsverket gällande 
bolagsordning Stora Brunnsvik AB

Beslut
Fullmäktige antar bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 
oktober 2019. 

Beskrivning av ärendet
Den 1 oktober inkom Bolagsverket med ett föreläggande om Stora Brunnsvik 
AB:s bolagsordning. För att Bolagsverket ska kunna godkänna bolagsordningen 
måste följande ändras: 

- Skillnaden mellan lägsta och högsta gränsen för aktiekapitalet och antal 
aktier får inte vara mer än fyra gånger. Det ska vara samma förhållande 
mellan det lägsta och det högsta aktiekapitalet som mellan lägsta och högsta 
antalet aktier. Företaget måste därför ändra bolagsordningen. 

Ansvarig utredare har varit i kontakt med berörda tjänstepersoner för dialog 
kring frågan och vidare hantering. Förslaget är att ändra följande i 
bolagsordingen:

 § 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 500 000 kr.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 500 000 aktier. 

Till 

 § 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att anta 
bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 oktober 2019. Förlängd 
svarstid har begärts och godkänts av Bolagsverket.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 § 207

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 § 207.
2. Bolagsordning för Stora Brunnsvik AB, daterad den 14 oktober 2019. 
3. Föreläggande från Bolagsverket, daterad den 1 oktober 2019.

______

Beslut skickas till
Bolagsverket
Stora Brunnsvik 
VD för Stora Brunnsvik
Styrdokument för publicering
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 150 Dnr 2019/411

Antagande av reglemente för den gemensamma 
servicenämnden

Beslut
Fullmäktige antar förslag till reglemente för gemensamma servicenämnden 
daterat den 16 september 2019 inklusive tillägg.

Reglementet träder i kraft 1 januari 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår ett tillägg i punkt 3 under § 2 på sidan 3: 
”Ta initiativ som leder till en ökad grad av konsolidering och standardisering 
inom IT-driften samt bidra till ökad kostnadseffektivisering.”

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 6 maj 2019, § 62, att bilda en gemensam nämnd 
inom verksamhetsområdet IT mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Kommunstyrelsen fick då uppdraget att ta fram ett reglemente som ska 
fastställas i båda kommunerna och ska gälla från 1 januari 2020. 

Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 § 208.
Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 110. 

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 
2019.

2. Reglemente för den gemensamma servicenämnden daterat 16 september 
2019.

______

Beslut skickas till
Kommunchef Ludvika kommun
Kommunstyrelsens förvaltning, stöd- och styrningschef och IT-chef
Smedjebackens kommun
Styrdokument
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 151 Dnr 2019/382

Informationssäkerhetspolicy

Beslut
1. Fullmäktige antar informationssäkerhetspolicy daterad 20 september 2019. 

Policyn ersätter den tidigare informationssäkerhetspolicyn, antagen av 
fullmäktige den 19 februari 2009 § 17. 

2. Fullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att ta fram konkretiserande 
dokument till informationssäkerhetspolicyn.

Beskrivning av ärendet
Informationssäkerhet är en del av kommunens säkerhetsarbete. Information är 
värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhets-
arbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. Detta 
skapar förtroende både inom och utanför organisationen. 

Arbetet med informationssäkerhetspolicyn har gjorts i samarbete med 
Smedjebacken för att underlätta arbetet i den framtida IT-organisationen och 
den gemensamma nämnden. Tanken är att samarbetet kring informations-
säkerhet ska fördjupas och utökas.

Informationssäkerhetspolicyn har skickats på remiss tillsamtliga förvaltningar. 
Alla förvaltningar har inkommit med synpunkter, en sammanställning av svar 
på yttrandena finns i bilaga 2.

Ekonomiska konsekvenser
I tjänstemannaremissen efterfrågades förvaltningarnas syn på ekonomiska 
konsekvenser. Kommunstyrelsens förvaltning håller med dom synpunkter som 
inkommit. De ekonomiska konsekvenserna är beroende av ambitionsnivån. 
Nedan beskrivs vilka kostnader som kan förutses i nuläget.

I ett första skede:
 Personalresurser och kompentens för framtagande av konkretiserande 

dokument, uppföljning och rapportering av informationssäkerhetsarbetet 
och incidenter. 

I nästa steg, när utförligare vägledande dokument är klara:
 Hård- och mjukvaror för att höja den digitala informationssäkerheten kring 

e-post, verksamhetssystem med mera. 

25



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Kostnader kring hanteringen av information på papper kan komma att öka, 
såsom förbättrat passagesystem på arkivlokaler, låsbara dokumentskåp i 
kontor och korridorer.

 Destruktion av information på papper

Kostnader för kompetensutveckling och vikarier.

Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 § 210
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 oktober 2019 § 113

Beslutsunderlag
1. Informationssäkerhetspolicy, daterad den 20 september 2019.
2. Svar på yttranden, daterad den 20 september 2019.

______

Beslut skickas till
Samtliga nämnder
Kommunchef för verkställighet
Styrdokument
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 152 Dnr 2019/193

Reviderat reglemente för social- och 
utbildningsnämnden

Beslut
Fullmäktige antar förslag till revidering av reglemente som avser social- och 
utbildningsnämndens paragraf 1 och ändringarna börjar gälla den 1 januari 
2020. 

Beskrivning av ärendet
Social- och utbildningsnämnden har den 6 februari 2019 § 19 har initierat en 
översyn av sitt reglemente och föreslår att paragraf 1 får följande lydelse: 

§ 1
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, särskola 
och fritidshem.

Paragraf 1 i nu gällande reglemente har följande lydelse:
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom och omfattar förskoleklassen, grundskolan och obligatoriska 
särskolan. Nämnden har även ansvar för läromedelscentralen, 
förskoleverksamheten samt skolbarnomsorg.

Förslaget är tydligare kring vilka verksamheter som avses utgöra social- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde, och läromedelscentral finns inte längre. 

Fullmäktige har även under året 2019 fattat beslut om att överföra ansvaret för 
samhällsbetalda resor från social- och utbildningsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden, och att dessa förändringar börjar gälla den 1 januari 
2020. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning av detta att även 
de förändringar som social- och utbildningsnämnden föreslår ska börja gälla 
samtidigt. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till ändringar medför inte några ekonomiska konsekvenser. 
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Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 § 211
Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 114. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 16 september 2019.
______

Beslut skickas till
Styrdokument
Handläggare
Social- och utbildningsnämnden för kännedom
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 153 Dnr 2019/189

Uppdrag till kommunchef om 
jämställdhetskommittén

Beslut
1. Fullmäktige upphäver instruktion för jämställdhetskommitté, - ansvarig och 

–ombud beslutad den 29 april 1994 § 49 och avvecklar jämställdhets-
kommittén, jämställdhetsansvarig och jämställdhetsombud.  

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ansvara för och bevaka 
jämställdhetsarbetet i kommunen.

Reservation 
Hans Gleimar , Sarah Hjälm, Jan Karlsson, Leif Lindgren samtliga (C), Lars 
Handegard, Ida Friberg, Sten G Johansson, Nall Anneli Bringås samtliga (V), 
Karl Gustav Nilsson (K) samt Åsa Wikberg och Aron Knifström båda (MP) 
reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslöt den 29 april 1994 § 49 att anta instruktion för jämställdhets-
kommitté, -ansvarig och – ombud samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
inrätta en jämställdhetskommitté och utse en jämställdhetsansvarig. Alla 
nämnder fick även i uppdrag att utse jämställdhetsombud och varje nämnd 
skulle från och med 1994 upprätta sin egen handlingsplan för det lokala 
jämställdhetsarbetet enligt §§ 10 och 11 i jämställdhetslagen (1991:433). 
Jämställdhetslagen ersattes år 2008 med diskrimineringslagen (2008:567) och 
1 januari 2017 trädde revideringar i kraft som gör att arbetsgivare istället för 
jämställdhetsplaner ska jobba fortlöpande med aktiva åtgärder för att förebygga 
diskriminering. 

Jämställdhetskommittén har haft få uppdrag de senaste åren och denna 
mandatperiod tillsattes inte kommittén. Istället gav kommunstyrelsen på sitt 
sammanträde den 19 mars 2019 § 88 kommunchefen i uppdrag att se över 
jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag, samt hur den bör vara sammansatt. 

Kommunstyrelsens förvaltnings utredning finns bilagd denna tjänsteskrivelse. 
Utredningen ger vid handen att det ursprungliga uppdraget och syftet inte 
längre existerar. Kommittén med tillhörande organisation runtomkring 
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grundades för att skapa de organisatoriska förutsättningarna för att säkerställa 
att kommunen efterlevde jämställdhetslagens intentioner. 

Förvaltningen ser två möjliga scenarion. Ett är att avveckla kommittén med 
tillhörande jämställdhetsansvarig och – ombud. Det andra är att avveckla 
kommittén och istället bilda ett nytt likabehandlingsutskott. Förvaltningens 
rekommendation är en avveckling av jämställdhetskommittén med tillhörande 
jämställdhetsombud och –ansvarig. Förvaltningen föreslår att ansvaret för och 
bevakningen av frågorna ges till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan 
nyttja personalutskottet i beredningen av dessa frågor, då personalutskottet 
redan i idag har som första punkt i sin instruktion att verka för mångfald, 
jämställdhet och integration och bereda dessa frågor inför kommunstyrelsen. 
Fördelarna med detta scenario är bland annat att enbart en instans har att 
hantera jämställdhetsfrågor, inte två som fallet är idag. Likaså undviks att 
samma ärende ska beredas och presenteras i flera politiska instanser. Vidare kan 
kommunstyrelsen delegera ner beslutanderätt i dessa frågor, om 
kommunstyrelsen så önskar. Övergripande frågor som berör medborgare och 
inte enbart personal bör beslutas av kommunstyrelsen.

Andra beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 § 213.
Arbetsutskottet den 8 oktober 2019 § 117. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 september 

2019. 
2. Utredningen ” En analys av jämställdhetskommitténs syfte och uppdrag”, 

daterad 15 augusti 2019.

Behandling

Yrkanden
Åsa Wikberg (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att belysa vad som ska 
göras i jämställdhetsarbetet. 

HåGe Persson (M), Åsa Bergkvist (S) och Leif Pettersson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Ida Friberg (V), Karl- Gustav Nilsson (K) och Sara Hjälm (C) yrkar bifall till 
Åsa Wikbergs (MP) förslag om återremiss. 

Beslutsgång gällande återremiss
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Omröstning begärs
Ordförande meddelar följande beslutsgång
Ja- röst ärendet ska avgöras idag
Nej- röst för att ärendet ska återremitteras

Omröstningsresultat

Med 34 ja mot 11 nej beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras idag, se 
omröstningsbilaga.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt detta. 

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga förvaltningars jämställdhetsombud för kännedom
Styrdokument för borttagning av tidigare instruktion
Förtroendemannaregistret
Akten
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BILAGA 1
Ledamot/tjänstgörande ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Leif Petersson S x
Maria Strömkvist S x
Ingvar Henriksson S x
Åsa Bergkvist S x
Henrik Samdahl S x
Yvonne Persson S x
Ivan Eriksson tjänstgörande ersättare S x
Sören Grandelius S x
Sven-Erik Källman, tjänsgörande ersättare S x
Mohammed Alkazhami S x
Anna-Lena Andersson S x
Brittsiv Åsberg tjänstgörande ersättare S x
Jim Gavelin S x
Ull-Britt Mikaelsson S x
Peter Cyrillus S x
Lars Handegard V x
Ida Friberg V x
Sten G Johansson V x
Nall Anneli Bringås V x
Aron Knifström, tjänstgörande ersättare MP x
Åsa Wikberg MP x
Hans Gleimar C x
Leif Lindgren, tjänstgörande ersättare C x 
Sarah Hjälm C x
Jan Karlsson C x
HåGe Persson M x
Håkan Frank M x
Rigmor Andersson M x
Jesper Gustafsson M x
Karin V Johnsson M x
Andreas Strandberg M x
Irene Andersson M x
Anders Hellstrand M x
Torbjörn Tomtlund M x
Bert Broman, tjänstgörande ersättare M x
Carita Holmgren L x
Lars Göran-Calleberg KD x
Benny Rosengren SD x
Roland Johansson SD x
Fredrik Trygg SD x
Mari Karlsson Björk SD x
Torbjörn Norman SD x
Lahan Konov SD x
Lennart Jansson SD x 
Karl Gustav Nilsson K x 
Resultat 34 11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 154 Dnr 2019/509

Interpellation gällande Säfsgården i Fredriksberg - 
kan den vara öppet fast det är stängt?

Beslut
Fullmäktige anser att interpellationen är besvarad

Beskrivning av ärendet
Åsa Bergkvist (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden inkom den 11 
november 2019 med ett svar på interpellationen som ställdes av Karl-Gustav 
Nilsson (K). 

Beslutsunderlag
Svar på interpellation från Karl Gustav Nilsson (K)

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 155 Dnr KS2019/508

Svar på fråga om badhuset i Grängesberg – kommer 
det vara öppet eller stängt 

Beskrivning av ärendet
Den 28 oktober 2019 inkom Karl Gustav Nilsson (K) med en fråga om 
Badhuset i Grängesberg till Anderas Strandberg (M) ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden. 

Karl Gustav Nilsson (K) frågar följande: 
- Hur kommer verksamheten på badhuset i Grängesberg att bedrivas och 

finansieras efter årsskiftet? 

Behandling
Andreas Strandberg (M) besvarar frågan. 

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-11

Kommunfullmäktige

§ 156 Dnr 2019/60

Redovisning av meddelanden

Beslut
Kommunfullmäktige noterar meddelandena.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige noterar meddelandena.

a) KS 2019/432 – 00
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020.

b) KS  2019/458 – 00
Bedömning avseende delårsrapport 31 augusti 2019.

c) KS 2019/500 – 73
Revisionsrapport - Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning - samgranskning Dalarna

d) KS 2019/501 – 02
Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och 
löneutbetalningsprocessen.

e) KS  2018/470 – 11
Ny ledamot och ersättare efter Hans Esselöv (V) blir Sten G Johansson och 
Tommy Håkansson (V).

f) KS 2019/473 – 00
Motion Karl Gustav Nilsson (KP), Lokal kommunal mat i våra kök. 
Motionen daterad 9 oktober 2019.

g) KS 2019/474 – 51
Motion Karl Gustav Nilsson (KP), Inför avgiftsfri kollektivtrafik och bygg 
ut den. Motionen daterad 9 oktober 2019.

h) KS 2019/475 – 00
Motion Karl Gustav Nilsson (KP), Medborgarförslag till 
kommunfullmäktige. Motionen daterad 9 oktober 2019.

i) KS 2019/476 – 00
Motion Karl Gustav Nilsson (KP), Webbsändningar. Motionen daterad 9 
oktober 2019.
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j) KS 2019/477 – 00
Motion Karl Gustav Nilsson (KP), Kommunupproret. Motionen daterad 9 
oktober 2019.

k) KS 2019/484 – 00
Motion Fredrik Trygg (SD), Webbsändningar. Motionen daterad 14 oktober 
2019.

l) KS 2019/440 - 00
Ludvika kommuns integrationspris 2019 tilldelas Ludvika fotbollsklubb.

______

Beslut skickas till
Akten
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