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Närvarolista 
Beslutande ledamöter Maria Strömkvist (S) 

Sarah Hjälm (C) 
Leif Pettersson (S) 
Ingvar Henriksson (S) 
Åsa Bergkvist (S) 
Carina Gamisch tjänstgörande ersättare för Henrik Samdahl (S) § 29-34 
Mohammed Ouafi tjänstgörande ersättare för Henrik Samdahl (S) § 35-42 
Yvonne Persson (S) 
Sören Grandelius (S) 
Sven-Erik Källman tjänstgörande ersättare för Ingrid Berg (S) 
Mohammed Alkazhami (S) 
Anna Lena Andersson (S) 
Brittsiv Åsberg tjänstgörande ersättare för Hag Lasse Persson (S) 
Susanne Andersson (S) 
Ivan Eriksson (S) 
Ulla-Britt Mikaelsson (S) 
Peter Cyrillus (S) 
Lars Handegard (V) 
Ida Friberg (V) 
Sten G Johansson (V) 
Nall Anneli Bringås (V) 
Aron Knifström tjänstgörande ersättare för Mohammed Ibrahim Warsame (MP) 
Åsa Wikberg (MP) 
Hans Gleimar (C) 
Leif Lindgren (C) 
Jan Karlsson (C) 
HåGe Persson (M) 
Håkan Frank (M) 
Jan Lindeberg tjänstgörande ersättare för Linda Kardell-Broman (M) 
Ove Boman (M) 
Jesper Gustavsson (M) 
Bert Broman (M) 
Linus Henriksson tjänstgörande ersättare för Ted Hartman (M) 
Irene Andersson (M) 
Anders Hellstrand (M) 
Johnny Karlsson (L) 
Jonas Wide (KD) 
Benny Rosengren (-) 
Roland Johansson (-) 
Fredrik Trygg (SD) 
Mari Karlsson Björk (SD) 
Ann-Katrin Krainer (SD) tjänstgörande ersättare för Lahan Konov (SD) § 29-31 
Mikael Johansson (-) tjänstgörande ersättare för Lahan Konov (SD) § 32-42 
Torbjörn Norman (SD) § 29-30 
Lennart Sand (-) tjänstgörande ersättare för Torbjörn Norman (-) § 31-42 
Lennart Jansson (-) 
Kent Andersson tjänstgörande ersättare för Jorge Nunez (K) 
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Ej beslutande ersättare Roger Söderberg (S) 
Mohammed Ouafi (S) § 29-34 
Monika Utter (MP) 
Lars-Göran Calleberg (KD) 
Lennart Sand (SD) § 29-30 
Mikael Johansson (-) § 29-31 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Maria Skoglund, kommundirektör 
Laila Dufström, bitr kommundirektör 
Åsa Grans, koncernekonomichef 
Jessica Hedlund, kanslichef 
Mikael Müller, verksamhetscontroller 
Terese Renbro, kommunsekreterare 
Andreas Falk, kommunikatör 
Hampus Petersson, kommunikatör 
Maria Östgren, kommunsekreterare 

 Revisorer 
Torbjörn Åker (C) 
Bengt Andersson (M) 
Ann-Christin Anderberg (KD) 
Inez Knudsen (S) kl 17.00-19.40 
Björn Flinth (S) 
Britt-Marie Pettersson (S) 
 
Övriga 
Elever och lärare från Kulturskolan 
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Ärendelista 
 
 Val av justerare   
§ 29 Aktuellt i kommunen - Kulturskolan  5 
§ 30 Årsredovisning 2021 2022/79 6 - 10 
§ 31 Återrapport av plan för genomförande av 

beslutade strukturplaneåtgärder inom 
verksamhetsområde HR 

2022/129 11 - 13 

§ 32 Revidering av investeringsbudget för 
kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

2022/96 14 - 15 

§ 33 Bolagsstyrningsrapporter 2021 2022/95 16 
§ 34 Revidering av reglemente för 

myndighetsnämnden miljö och bygg 
2022/85 17 

§ 35 Svar på motion -  Skrota lyxbygget från 
Vision Väsmans Strand 

2021/332 18 - 19 

§ 36 Svar på motion - Ludvika kommun 
behöver en kommunekolog 

2021/339 20 - 21 

§ 37 Avsägelse samt val till vård- och 
omsorgsnämnden 

2018/494 22 

§ 38 Avsägelse ersättare kommunstyrelsen 2018/487 23 
§ 39 Val av nämndeman 2019/180 24 
§ 40 Val av kommunrevisor 2018/486 25 
§ 41 Redovisning av meddelanden till 

kommunfullmäktige 
2022/5 26 

§ 42 Svar på interpellation om motionen 
"Privatisera Stora Brunnsvik AB" 

2022/74 27 
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§ 29  Dnr   

 

Aktuellt i kommunen 
Elever från Kulturskolan underhöll med sång och musik. 

______ 
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§ 30  Dnr 2022/79 

 

Årsredovisning 2021 

Beslut 
Fullmäktige godkänner och fastställer Ludvika kommuns årsredovisning 2021, 
enligt bilaga daterad den 1 april 2022. 

Reservation 
Hans Gleimar, Sarah Hjälm och Leif Lindgren samtliga (C) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget lagt förslag enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisningen visar hur det gick för Ludvika kommunkoncern 2021. 

Koncernen och kommunen 
Koncernen är kommunens nämnder samt vår del av de gemensamma nämnder och 
kommunalförbund vi ingår i och de bolag vi äger. Kommunen är nämnderna, de 
gemensamma nämnderna och kommunalförbunden, men däremot inte bolagen. 

Pandemin 
Mycket tid och resurser har lagts på att hålla i gång verksamheterna på ett tryggt 
och säkert sätt. 

Intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat 
Både koncernen och kommunen gjorde underskott, med 111 respektive 
98 miljoner kronor. Detta främst efter den ekonomiska slutreglering som nu 
gjordes av det mångåriga investeringsprojektet kring vattenledningen mellan 
Ludvika och Grängesberg. 

Utan denna engångskostnad på 143 miljoner kronor hade det i stället blivit 
överskott för både koncernen och kommunen. Kommunens positiva 
underliggande resultat är ungefär på samma nivå som 2019 och 2020, och 
skapades främst tack vare större skatteintäkter än väntat och positiva resultat i 
energibolagen. 

Kommunens balanskravsresultat blev −98 miljoner kronor. Underskottet har inte 
i första hand med den normala verksamheten att göra, utan på den extraordinära 
engångskostnaden i vattenledningsprojektet. Därför åberopas synnerliga skäl för 
att inte behöva återställa underskottet med motsvarande överskott kommande år. 

Övergripande mål och god ekonomisk hushållning 
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Två av de fyra verksamhetsmål som kan bedömas uppfylldes, och övriga två 
uppfylldes delvis efter positiva inslag. Alla tre finansiella mål uppfylldes, tack 
vare de underliggande överskotten. Sammantaget bedöms det därför att 
kommunens utveckling till stora delar ligger i linje med lagens krav på god 
ekonomisk hushållning.  

Investeringar och låneskuld 
Koncernen investerade för lite mer än 200 miljoner kronor. Det är en nedgång 
jämfört med nivån under senare år. Låneskulden steg 2017−2019 från 
1,6 miljarder kronor till 2,4 miljarder kronor. Men efter avbetalningar 2020 och 
2021 har nu den minskat till 2,1 miljarder kronor. 

Personal 
Personalresurser på motsvarande 2 500−2 600 heltider finns i koncernens 
verksamheter. 

Finansiella utmaningar och åtgärder 
Nämndernas fortsatta budgetöverskridande och skuldsättningen i koncernen är 
ett par varningssignaler. Enligt prognos tros befolkningen öka kopplat till de 
nya jobb som nu växer fram hos flera företag. Samtidigt förändras 
ålderssammansättningen, då det blir både fler barn och äldre. 

Fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ger långsiktiga 
inriktningar för kommunens utveckling. De finansiella målen styr hur mycket 
pengar som kan gå till löpande verksamhet, investeringarnas omfattning och 
finansiering samt vilka årliga resultatnivåer som krävs. Effektiviseringar krävs 
för att få ut mer verksamhet för varje skattekrona. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 5 april § 52 
Kommunstyrelsen den 22 mars 2022 § 35 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022 återremitterades 
ärendet för justering av koncernsammanställningen samt eventuell rättelse av 
pensionsåtagandena. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2022 
Årsredovisning 2021, daterad den 1 april 2022 
 

Behandling 
Revisor Bengt Andersson (M) föredrar revisionsgranskningen av 
årsredovisningen. 

Yrkanden 
Leif Pettersson (S), med instämmande av HåGe Persson (M), tackar all personal 
i kommunen för deras insatser under det gångna året. Vidare yrkar de bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Fredrik Trygg (SD) yrkar på att under rubriken ”Utbildningen i förskolan” på 
sid 71 i årsredovisningen ändra outbildad personal till obehörig personal. 

Leif Pettersson (S) och HåGe Persson (M) instämmer i Tryggs yrkande. 

Hans Gleimar (C), med instämmande av Sarah Hjälm (C), yrkar på att stycket 
2.7.2 i årsredovisningen stryks. 

Lars Handegard (V), Åsa Wikberg (MP), Jonas Wide (KD), Johnny Karlsson 
(L) och Benny Rosengren (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
avslag till Gleimar m fl ändringsyrkande. 

Roland Johansson (-) och Jan Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång yrkanden 
Ordföranden frågar om fullmäktige bifaller Fredrik Tryggs ändringsyrkande och 
finner att fullmäktige gör det. 

Ordföranden frågar sen om fullmäktige bifaller Gleimar m fl ändringsyrkande 
och finner att fullmäktiga avslår det. 

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag med Tryggs ändringsyrkande och finner att fullmäktige gör det.  

Omröstning begärs och ska genomföras. 

Beslutsgång omröstning 
Följande beslutsgång godkänns: 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för bifall till Gleimar m fl förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 41 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Bilaga 
1. Omröstningsresultat 
2. Reservation (C) 
______ 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag för kännedom 
Kommundirektör för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom 
Verksamhetsområde ekonomi för kännedom 
Revisionen 
Akten 
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Bilaga 1 Omröstningsbilaga § 30 Årsredovisning    

   
Parti Namn Ja Nej Avstår  

S Leif Pettersson X    
S Maria Strömkvist X    
S Ingvar Henriksson X    
S Åsa Bergkvist X    
S Carina Gamisch X   Tjänstgörande ersättare 
S Yvonne Persson X    
S Sören Grandelius X    
S Sven-Erik Källman X   Tjänstgörande ersättare 
S Mohammed Alkazhami X    
S Anna-Lena Andersson X    
S Brittsiv Åsberg X   Tjänstgörande ersättare 
S Ivan Eriksson X    
S Susanne Andersson X    
S Ulla-Britt Mikaelsson X    
S Peter Cyrillus X    
V Lars Handegard X    
V Ida Friberg X    
V Sten G Johansson X    
V Nall Anneli Bringås X    

MP Åsa Wikberg  X    
MP Aron Knifström X   Tjänstgörande ersättare 
C Hans Gleimar  X   
C Sarah Hjälm  X   
C Leif Lindgren  X   
C Jan Karlsson X    
M HåGe Persson X    
M Håkan Frank X    
M Ove Boman X    
M Jesper Gustafsson X    
M Linus Henriksson X   Tjänstgörande ersättare 
M Irene Andersson  X    
M Anders Hellstrand X    
M Jan Lindeberg X   Tjänstgörande ersättare 
M Linus Henriksson X    
L Johnny Karlsson X    

KD Jonas Wide X    
- Benny Rosengren  X    
- Roland Johansson  X    

SD Fredrik Trygg X    
SD Mari Karlsson Björk X    
- Torbjörn Norman X    

SD Ann-Katrin Krainer  X   Tjänstgörande ersättare 
- Lennart Jansson X    
K Kenth Andersson X   Tjänstgörande ersättare 
 SUMMA 41 3   
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Reservation till Beslut 

Ludvika Kommunfullmäktige den 2 maj 2022, Ärende 3, Årsredovisning 2021 

 

Dagordning Punkt 3.1 Beslut om Årsredovisning 

Ludvika kommunfullmäktige om godkännande och fastställande skall ske baserad på 

reviderad Årsredovisning 2021 enligt nedan.  

Årsredovisning Punkt 2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Vattenledningsprojektet har pågått sedan 2012 och dess kostnader har hanterats i den 

löpande verksamheten och är därmed inte en extra ordinär kostnad.  

Termen Extraordinära kostnader och intäkter skall därmed strykas. 

Årsredovisning Punkt 2.7 Balanskravsresultat och Punkt 2.7.2 Synnerliga skäl 

Kommunallagen (2017:725) och Lag (2018:597) förskriver att om resultatet ett visst 
räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige 
ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. 

Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om 
det finns synnerliga skäl och dessa är: 

1) realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning 
2) realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god 

ekonomisk hushållning 
3) orealiserade vinster och förluster i värdepapper 
4) återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. 

Ludvika Kommunledning gör en extensiv tillämpningen av ”Synnerliga skäl”, då underskottet 
orsakat av Vattenledningsprojektet uppfyller inte dessa villkor. 

Det är viktigt att notera att åberopande av ”Synnerliga skäl” aldrig laglighetsprövats, då 
Kapitel 13 av Kommunallagen begränsar denna möjlighet. 

Pengarna spenderade på den obrukbara vattenledningen är förlorade, då de inte skapat 
något värde som ger intäkter. Det är viktigt att notera, att det finns upplåning i bank i form av 
långfristiskt lån på 100 MSEK som tagits för att finansiera byggprocessen. Lånet förfaller till 
återbetalning i mars 2024. Det är därmed angeläget att underskottet återställs för att 
säkerställa, att pengar finns tillgängliga för återbetalning av nämnda lån vid förfallodatum. 

Punkten 2.7.2 skall strykas ur Årsredovisningen 2021. 

 

Hans Gleimar Sarah Hjälm   Leif Lindgren 

Oppositionsråd (C) 2:e v.Ordf. Kommunfullmäktige (C) Ledamot (C) 
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§ 31  Dnr 2022/129 

 

Återrapport av plan för genomförande av beslutade 
strukturplaneåtgärder inom verksamhetsområde HR 

Beslut 
Fullmäktige noterar återrapporten av plan för genomförande av beslutade 
strukturplansåtgärder inom verksamhetsområde HR och att kommande 
uppföljningar av planen inkluderas i ordinarie uppföljningstillfällen av 
verksamhetsmål och budget.  

Beskrivning av ärendet 
Finansutskottet beslöt den 9 mars 2021 § 4 att uppdra till kommundirektören 
att säkerställa att personalprocesser kartläggs och säkerställs genom att leda och 
samordna arbetssätt för att minska sjukfrånvaron, säkerställa 
kompetensförsörjning genom att strukturera vikarieförsörjningen samt att 
förstärka ledarskapet genom värdegrund och attraktiv arbetsgivare.  

Verksamhetsområde HR har utrett alla tre områden och kommit med förslag på 
åtgärder och rekommendationer för hur kommunen långsiktigt och strukturellt 
kan arbeta annorlunda för ökad effektivitet. 

Den 8 december 2021 tog fullmäktige beslut om att uppdra till 
kommunstyrelsen att arbeta utifrån intentionerna i rapporterna och 
återrapportera till fullmäktige senast kvartal 2 2022.  

Kommunstyrelsens förvaltning landade sedan i att det önskvärda och mest 
lämpliga är att återrapportera och redovisa dessa strukturplansåtgärder i 
samband med ordinarie uppföljningstillfällen av verksamhetsmål och ekonomi. 
Dessa rapporteras tre gånger per år till kommunstyrelsen och innefattar även 
rapportering av pågående strukturplansåtgärder.  

Fullmäktige uppdrog därför till kommunstyrelsen på fullmäktiges sammanträde 
den 4 april 2022 §22 att inkludera följande strukturplansåtgärder i samband med 
ordinarie rapporteringstillfällen av verksamhetsmål och ekonomi. 

I samband med uppföljningstillfälle 1 för år 2022 redovisar förvaltningen en 
plan för hur förvaltningen ska ta sig an de olika åtgärderna i rapporten. 
Förvaltningen kommer även att ta fram ekonomiska mål för de olika 
åtgärderna, som kan följas upp vid kommande uppföljningstillfällen. 
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För att kunna följa de ekonomiska effekterna av åtgärderna i strukturplanen 
”Arbetssätt för att minska sjukfrånvaron” ger förvaltningen förslag på dessa 
mått: 

Belopp i mnkr: 

Minska 
sjukfrånvaron 

Startvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024  

Målvärde 
2025  

Kostnad sjuklön 
inkl. po 

46,1 45,8 45,6 45,1 44,7 

Kostnad 
timvikarier inkl. 
po 

69,4 68,0 66,7 65,3 64,0 

Kostnad 
friskvårdsbidrag 

0,7 1,6 1,7 1,8 1,9 

Total 116,2 115,4 113,9 112,2 110,6 

Ekonomisk 
effekt 2021-2025 

 0,7 2,2 3,9 5,6 

 

För att kunna följa effekterna av åtgärderna i strukturplansåtgärden ”Förstärkt 
ledarskap genom värdegrund och attraktiv arbetsgivare” ger förvaltningen 
förslag på dessa mått: 

Förstärkt 
ledarskap 

Startvärde 
2021  

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Målvärde 
2024 

Målvärde 
2025 

Omsättning 
personal, 
alla 
kategorier 

8,7% 7,6% 6,6% 5,7% 5,2% 

Varav 
omsättning 
chefer 

8,3% 6,4% 4,5% 3,6% 2,7% 

 

Varje rekrytering är förknippad med en kostnad i form av tid och 
personalresurser. Med hjälp av åtgärderna i rapporten förväntas omsättningen 
minska och kostnaderna blir lägre.  

För att följa de ekonomiska effekterna av förslagen i strukturplansåtgärden 
”Säkerställa kompetensförsörjningen genom att strukturera 
vikarieförsörjningen” behöver HR börja med en utredning och därefter kan 
förslag på mått tas fram. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen 19 april 2022 § 57 

12



  
      

 
      

 

3(3) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2022 
2. Protokollsutdrag från fullmäktiges sammanträde den 8 november 2021 § 

146 
3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges  sammanträde den 4 april 2022 

§ 22 
4. Plan för genomförande av beslutade strukturplansåtgärder inom 

verksamhetsområde HR daterad 8 april 2022.   

Behandling 
Leif Pettersson (S),  Peter Cyrillus (S), HåGe Persson (M) och Jan Karlsson (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder för kännedom  
Verksamhetsområde HR 
Akten 
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§ 32  Dnr 2022/96 

 

Revidering av investeringsbudget för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

Beslut 
Fullmäktige beslutar att anta kultur- och samhällsutvecklingsnämndens förslag 
till reviderad investeringsbudget för 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 27 januari § 11 om 
vilka investeringsmedel som önskades överföras från 2021 till 2022 för 
pågående projekt, totalt ett underskott med 5 262 tkr. Ärendet avseende 
önskade överföringar är framskrivet till fullmäktige för antagande. För att 
inrymma dessa överföringar i fullmäktiges beslutade investeringsutrymme för 
2022 har ett förslag till revidering av årets investeringsbudget tagits fram. 
Förslaget antogs av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden den 24 februari 
2022, § 23. 

Projekt 4245 Björnmossevägen redovisade ett underskott 2021 på totalt  
10 385 tkr. Beslutad budget i år för projektet är 3 000 tkr. Reglering har i år 
skett med Vessman Vatten & Återvinning AB för utförda VA-arbeten i 
projektet med 7 547 tkr vilket inneburit en inkomst med motsvarande belopp. 
Eftersom projektet fortsätter även i år och endast 162 tkr återstår av årets 
investeringsanslag efter ovanstående reglering av underskottet från 2021 och 
inkomsten från Vessman Vatten & Återvinning  AB behöver en omfördelning 
av investeringsmedel med 2 715 tkr göras. Reviderad investeringsbudget för 
projekt Björnmossevägen 2022 blir då 2 877 tkr.  

För att skapa utrymme för den föreslagna revideringen föreslås därför att 
stryka/flytta fram projekt 4141 GC-väg Väsmanbacken med 4 000 tkr samt 
projekt 4142 Flytt av GC-väg vid grillkiosken i Marnäs med 1 000 tkr i tidigare 
beslutad investeringsbudget för 2022. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 19 april § 58 
Finansutskottet 12 april 2022 § 8 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 14 mars 2022 
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

2. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden den  
24 februari, § 23 

3. Förslag reviderad investeringsbudget 2022 

Behandling 
Leif Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och påpekar att det 
felaktigt, i tjänsteskrivelsen och kommunstyrelsens protokoll, står att reglering 
skett med WBAB, rätt ska vara Vessman Vatten & Återvinning. 

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag med Leif Petterssons föreslagna rättelse och finner att fullmäktige gör 
det. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-05-02 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 33  Dnr 2022/95 

 

Bolagsstyrningsrapporter 2021 
Ärendet utgår 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-05-02 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 34  Dnr 2022/85 

 

Revidering av reglemente för myndighetsnämnden 
miljö och bygg 

Beslut 
Fullmäktige antar reviderat reglemente för myndighetsnämnden miljö och bygg 
daterat den 17 februari 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med verksamhetschef för miljö 
och bygg sett över nuvarande reglemente för myndighetsnämnden miljö och 
bygg. Reglementet är senast reviderat år 2016.  

Förvaltningen föreslår att första stycket i paragraf 5 stryks. Likaså föreslår 
förvaltningen en omskrivning av sista stycket. Paragraf 5 föreslås få följande 
lydelse: ”Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens bistår myndighetsnämnden 
miljö och bygg med personal. Eftersom nämnden inte har personalansvar ska 
nämnden informera kultur- och samhällsutvecklingsnämnden innan nämnden 
beslutar om verksamhetsförändringar som påverkar kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningens organisation.” 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 19 april § 62 
Arbetsutskottet den 5 april 2022 § 37 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2022 
2. Reviderat reglemente för myndighetsnämnden miljö och bygg daterat den 

17 februari 2022  
______ 
 

Beslut skickas till 
Myndighetsnämnden miljö och bygg  
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för kännedom 
Styrdokument 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-05-02 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 35  Dnr 2021/332 

 

Svar på motion - Skrota lyxbygget från Vision 
Väsmans Strand 

Beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Jorge Nunez (K) föreslår i motion daterad 2 november 2021 att 

 Ludvika kommun stryker bort den del av visionen som handlar om 
bygget av strandnära bostäder i Vision Väsmanstrand. 

 Ludvika kommun lägger till i Vision Väsmanstrand ett bygge av en grön 
rekreationspark med lekplatser för barn. En samlingsplats för familjen, 
för trivsel, umgänge, för kultur, teaterföreställningar och musik för alla 
ludvikaborna. 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har yttrat sig över motionen den 27 
januari 2022 § 8. Nämnden föreslår avslag på första yrkandet och föreslår att 
andra yrkandet ska anses vara tillgodosett genom att nämnden tar med 
önskemålet i det fortsatta arbetet med den översyn och utredning som just nu 
genomförs för planerad aktivitetsyta på Väsmanstrand och i och med att Roths 
äng nu görs i ordning.  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige avslår motionen i sin 
helhet. Detta eftersom motionärens yrkande om att lägga till ett bygge av en 
grön rekreationspark med lekplatser för barn i Vision Väsmanstrand inte helt 
motsvaras av att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden inkluderar 
önskemålet i det fortsatta arbetet med utvecklingen av aktivitetsytorna vid 
Väsmanstrand eller iordningställandet av Roths äng.  

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 19 april 2022 § 65 
Arbetsutskottet den 5 april 2022 § 40 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2022 
2. Protokollsutdrag från Wessman Vatten & Återvinning AB:s 

styrelsesammanträde den 23 februari 2022 § 22006 e.  
3. Tjänsteskrivelse från WBAB daterad den 23 februari 2022.  
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

4. Presentationsunderlag revidering avfallsplaner 2023 – 2030. 
5. Faktaunderlag revidering avfallsplaner 2023 – 2030. 

Behandling 
Kenth Andersson (K) yrkar bifall till motionen. 

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

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Motionären  
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för kännedom 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-05-02 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 36  Dnr 2021/339 

 

Svar på motion - Ludvika kommun behöver en 
kommunekolog 

Beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Reservation  
Åsa Wikberg och Aron Knifström båda (MP) samt Lars Handegard, Ida 
Friberg, Sten G Johansson och Nall Anneli Bringås samtliga (V) reserverar sig 
mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Aron Knifström (MP) föreslår i motion daterad 8 november 2021 att Ludvika 
kommun ska återbesätta tjänsten som kommunekolog.  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har yttrat sig angående motionen den 
27 januari 2022 § 9 och föreslår att fullmäktige avslår motionen då nämnden 
inte har medel att tillgå för att finansiera tjänsten. Av nämndens svar framgår att 
förvaltningen vid behov köper in dessa tjänster.  

Kommunstyrelsens förvaltning har haft kontakt med kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen för att ta reda på i hur stor utsträckning 
förvaltningen köper in konsulttjänster. Detta sker knappt i dagsläget. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt kultur- 
och samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut, det vill säga avslår 
motionen.  

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 19 april § 66 
Arbetsutskottet den 5 april 2022 § 41 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 10 mars 2022. 
2. Motion inkommen den 8 november 2021.  
3. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 27 januari 2022 § 9.  
4. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad 

den 27 december 2021.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Behandling 
Aron Knifström och Åsa Wikberg, båda (MP) samt Sten G Johansson (V) yrkar 
bifall till motionen. 

Irene Anderson (M) och Leif Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Motionären för kännedom 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för kännedom 
Akten 

21



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-05-02 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 37  Dnr 2018/494 

 

Avsägelse samt val till Vård- och omsorgsnämnden 

Beslut 
1. Fullmäktige beviljar Karin V Johnssons avsägelse.  

 
2. Fullmäktige väljer på förslag från valberedningen: 
 Helena Karlsson (M) till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden till 

och med 31 december 2022. 
 Pernilla Andersson (M) till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden till 

och med 31 december 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Karin V Johnsson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden. Ny ledamot ska därför utses. 

Helena Karlsson (M) väljs till ny ledamot efter Karin V Johnson och till ny 
ersättare efter Helena väljs Pernilla Andersson (M). 

______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Karin V Johnsson 
Helena Karlsson 
Pernilla Andersson 
Förtroendemannaregistret 
Personalenheten 
Registrator 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-05-02 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 38  Dnr 2018/487 

 

Avsägelse ersättare i Kommunstyrelsen 

Beslut 
Fullmäktige beviljar avsägelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Owe Asmola (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.  
Ny ersättare ska därför utses. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Owe Asmola 
Förtroendemannaregistret 
Personalenheten 
Registrator 
Valberedningen 
Akten 

23



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-05-02 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 39  Dnr 2019/180 

 

Val av nämndeman 
Ärendet utgår 
______ 
 

Beslut skickas till 
Valberedningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-05-02 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 40  Dnr 2018/486 

 

Val av kommunrevisorer 

Beslut 
Fullmäktige väljer på förslag från valberedningen: 

 Owe Asmola (M) till ny kommunrevisor från och med 1 juni 2022 till 
och med 31 december 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Ann-Christin Anderberg (KD) har avsagt sig uppdraget som kommunrevisor 
från och med 1 juni 2022. Ny revisor ska därför utses. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Owe Asmola 
Kommunrevisionen 
Personalenheten 
Förtroendemannaregistret 
Registrator 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-05-02 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 41  Dnr 2022/5 

 

Redovisning av meddelanden till kommunfullmäktige  

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
a) KS 2022/126 – 00 

KPMG. Revisionsrapport och revisionsberättelse för 2021 VBU. 

b) KS 2022/79 – 00 
KPMG. Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2021. 

c) KS 2022/144 – 00 
KPMG. Revisionsberättelse för 2021 Ludvika kommun. 

d) KS 2022/122 – 00 
KPMG. Slutlig Granskningsrapport av inhyrd vårdpersonal i Ludvika. 

e) KS 2022/123 – 00 
KPMG. Slutlig granskningsrapport av Ludvika modellen 

f) KS 2022/128 – 62 
Motion från Åsa Wikberg (MP). Inrättande av skolråd. Motionen inkom 7 
april 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-05-02 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 42  Dnr 2022/74 

 

Svar på interpellation om motionen "Privatisera Stora 
Brunnsvik AB" 

Beskrivning av ärendet 
Leif Pettersson (S) besvarar interpellationen. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 

27
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