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Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, Ludvika, kl. 9.00 

Beslutande ledamöter 
 

HåGe Persson (M), kommunstyrelsen 
Åsa Bergqvist (S), vård- och omsorgsnämnden 
Susanne Andersson (S), kultur- och fritidsnämnden 
Sören Finnström (S), samhällsbyggnadsnämnden 
Ingvar Henriksson, adjungerad, LudvikaHem  
Ann-Christin Wärnberg, PRO Ludvika 
Ulla-Britt Mikaelsson, PRO Grängesberg 
Leif Nyblom, PRO Grangärdebygden 
Siw Kniif, PRO Gonäs 
Lars Öberg, PRO Säfsnäs 
Anne-Marie Lindström, PRO Saxdalen 
Leif Johansson, SPF Seniorerna 
Pia Andersson, Grangärdebygdens SPF 
Helena Bååth, SKPF 
Eva Gerlström, SKPF  
 

Ej beslutande ersättare Åke Henriksson, PRO Ludvika 
Berit Selkman, PRO Grangärdebygden 
Jeanette Schander, PRO Säfsnäs 
Ingegerd Andersson, PRO Saxdalen 
Nils Nyström, Grangärdebygdens SPF 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Eva Björsland, vård- och 
omsorgsförvaltningen 
Mikaela Nordling, kommunstyrelsens 
förvaltning 

Övriga 
Mikael Müller, paragraf 13-16 
Anna Karlsson, punkt 17 
Ki Eriksson, punkt 18 
Ursula Furtig, punkt 19 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 13 - 22 
 Mikaela Nordling  

 Ordförande   
 HåGe Persson  

 Justerande   
 Leif Johansson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-05-09 Paragrafer § 13 - 22 

Datum då anslaget sätts upp [Datum] Datum då anslaget tas ned [Datum] 

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten 
 

Underskrift   
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§ 13  

Val av justerare  
Leif Johansson, SPF, väljs till justerare.   
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§ 14  

Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. Pensionärsorganisationerna önskar 
uppföljning av fixartjänsten. Frågan behandlas under punkten övriga ärenden. 
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§ 15  

Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 
Dagordningen godkänns med följande tillägg under punkten övriga ärenden: 
Tilläggsavtal till IVPA och fixartjänst.  

Eva Björsland, ny förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen, 
presenterar sig.  
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§ 16  

Utbildning för pensionärsrådet 
Mikaela Nordling, utredare, och Mikael Müller, verksamhetscontroller, håller en 
utbildning på en timme för pensionärsrådet. Under utbildningen går Mikaela 
igenom valda delar ur kommunallagen, kommunens organisation, uppdraget 
som förtroendevald, pensionärsrådets reglemente och arvodesreglerna. Mikael 
informerar om befolkningsprognosen. Mikael skulle även ha hållit en del om de 
kommunala målen, men på grund av tidsbrist skjuts den presentationen fram till 
ett kommande pensionärsråd.  

Presentationerna bifogas protokollet, bilaga 1 och 2.  
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§ 17  

Omläggning av kollektivtrafiken inför hösten 2019 
Anna Karlsson, trafiksamordnare på Ludvika kommun, informerar 
pensionärsrådet om de förändringar i kollektivtrafiken som träder i kraft från 
och med 19 augusti 2019. Annas presentation biläggs protokollet, se bilaga 3. 
Presentationen är kompletterad med ytterligare information efter mötet. Den 
nya informationen är skriven med blå text.   
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§ 18  

Presentation av ny hemsida för Ludvika kommun 
Ki Eriksson, informatör på Ludvika kommun, visar upp Ludvika kommuns 
kommande hemsida. Hemsidan är mobilanpassad och den lever till stora delar 
upp till de tillgänglighetskrav som finns idag. Den kommer att innehålla en 
tillgänglighetsdeklaration, där det framgår vilken information som inte uppfyller 
rådande tillgänglighetskrav. Är bland annat problem med en del externa tjänster 
och blanketter.  

Högst upp på första sidan på den nya webbplatsen finns direkta länkar (rutor) 
till sidor på hemsidan som kommunen vet att ofta besöks eller eftersöks. 
Sådana sidor är till exempel sporthallen, lediga jobb och biblioteket.  

När hemsidan lanseras är ännu oklart, eftersom merparten av de personer som 
ska producera innehåll till hemsidan i första hand jobbar med andra uppgifter. 
Rent grafiskt är den nya hemsidan så gott som klar.  
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§ 19  

Trygg och säker kommun 
Ursula Furtig, folkhälsosamordnare på Ludvika kommun, informerar 
pensionärsrådet om Ludvika kommun som en trygg och säker kommun. Ursula 
berättar bland annat att det började som ett projekt, men idag jobbar man 
systematisk med frågorna i ordinarie verksamhet. Ursula informerar om att 
kommunen regelbundet ordnar trygghetsvandringar, dit representanter från 
pensionärsorganisationerna gärna får komma.  

Se bifogad presentation, bilaga 4.  
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§ 20  

Aktuellt från nämnderna 
Kommunstyrelsen, HåGe Persson 
Budgetarbetet inför 2020 pågår för fullt. Äskanden på ca 80 mnkr mer än 2019, 
finns utrymme för kostnadsökningar på ca 30 mnkr. Placeringarna inom Social 
Välfärd sticker iväg, likaså ligger försörjningsstödet på fortsatt hög nivå.  

Regionen ska även ha hand om utvecklingsfrågor. Pågår en diskussion om hur 
samarbetet ska ske. Det finns en politisk samverkansgrupp (POLSAM) där 
högsta ledningen i kommunen träffar Ulf Berg och Elin Norén från Region 
Dalarna.  

Stöd- och styrningschef Jan Sinclair slutar sista juli. 

Vård- och omsorgsnämnden, Åsa Bergqvist 
Mycket budgetarbete inför 2020. Allting klart med Kvarngatan. Intresset har 
varit stort, går att ställa sig i kö via LudvikaHem.  

Om pensionärsorganisationerna är intresserade av att söka föreningsstöd är det 
dags att komma in med en ansökan innan 15 september.  

Samhällsbyggnadsnämnden, Sören Finström 
Tagit upp sandpåsarna, fått till svar att det för tillfället inte blir några sådana. 
Kräver organisation – ingen möjlighet att plocka in sand i små påser. Se övriga 
ärenden för mera information kring sandpåsarna.   

Riksväg 66: Gamla Bangatan håller de på och gör om – den ska vara klar i höst 
om allt går enligt plan. Är 12 000 fordon per dygn som trafikerar där. Riksväg 
50: ska vara klar enligt plan våren 2020, dock preliminärt. Kommer att bli 
stökigt på vägsträckan framöver då vägarbetet inleds. 

Korna i Grangärde: nämnden ska avveckla verksamheten, finns inte pengar i 
budgeten för detta. Finns någon intressent, oklart hur seriös dock.  

Överföring av fastigheter till Ludvika kommunfastigheter AB vid årsskiftet 
2019/2020, därefter enbart kulturfastigheter kvar hos 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Rökförbud på vissa allmänna platser från och med 1 juli – ny lag träder då i 
kraft. 
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Kultur- och fritidsnämnden, HåGe Persson då Susanne Andersson 
hunnit gå 
Tagit besparingsplan kring Dan Anderssonveckan – besparingskraven rörde 
inte verksamhet, men en broschyr. Badhuset i Grängesberg återställt avseende 
öppettiderna. Minskar antalet tjänster i förvaltningen.  

LudvikaHem AB och Ludvika kommunfastigheter AB, Ingvar 
Henriksson (adjungerad) 
Satt igång bygget med Tjädern i centrala Ludvika. Bygger ett seniorboende i 
Grängesberg. De 14 lägenheterna är bokade. Håller på och planerar för åtta 
lägenheter på Laggarudden. Då Tjädern är klar kan man köra igång med Orren, 
där det planeras uppåt 100 lägenheter. Ny detaljplan gör det möjligt att bygga 
bostäder även på bottenvåningen i Orren. Gör om detaljplanen på 
Hammarbacken. Därefter ytterligare en etapp på Laggarudden.  

Efter årsskiftet äger Ludvika kommunfastigheter AB nästan alla kommunala 
fastigheter. Bygger förskolor, bl.a. Gonäs och bygger om Bäret och 
Biskopsgården. Frigör mera underhållspengar genom att flytta över 
fastigheterna från kommunen till Ludvika kommunfastigheter AB.  
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§ 21  

Informationsärenden 

Stadsparken:  
Finns ingen information att ge i dagsläge, då arbetet inte är påbörjat. Tas ingen 
ny detaljplan. Det går bra att pensionärsorganisationerna sammanfattar sina 
synpunkter kring stadsparken och e-postar dem till Elin Kask på 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  E-postadress: fornamn.efternamn@ludvika.se.  

Aktivitetshall:  
Pensionärsorganisationerna vill vara delaktiga och få ärendet på remiss. 

Beslut  
Pensionärsrådet framför sin hälsning till samhällsbyggnadsförvaltningen att de 
vill vara med i planeringen av aktivitetshallen.  

  

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

mailto:fornamn.efternamn@ludvika.se
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§ 22  

Övriga ärenden 

- Fixartjänst 
Finns en motion inlämnad från Vänsterpartiet som är under behandling och 
därefter ska till fullmäktige för beslut. 

- Sandpåsarna 
Sören Finström har pratat med samhällsbyggnadsförvaltningen. Är inte aktuellt 
idag, finns ingen möjlighet för förvaltningens personal att packa sand i små 
påsar. Kunde möjligen vara en arbetsmarknadsåtgärd, på liknande sätt som i 
Smedjebacken. I vissa kommuner erbjuder även affärsinnehavarna denna tjänst, 
enligt HåGe Persson. Idag i Ludvika kommun får privatpersoner hämta ut sand 
gratis från ett antal hämtningsställen.  

- Halkskydd till äldre 
Inget har hänt i frågan. Frågan är om det är eget ansvar att införskaffa 
halkskydd. 

- Tilläggsavtal till IVPA (I väntan på ambulans)  
Flera kommuner i Dalarna har tecknat tilläggsavtal kring IVPA-bilarna. Idag 
åker IVPA-bilen i Fredriksberg enbart ut på hjärtstillestånd, kunde ha avtal på 
att åka ut på fler typer av larm. Pensionärsorganisationerna önskar att 
kommunen tar upp detta och kompletterar med tilläggsavtal.  

Beslut  
Pensionärsrådet beslutar att skicka frågan om tilläggsavtal för IVPA-bilarna 
vidare till kommunstyrelsen, som får ta ställning till om tilläggsavtal ska utredas.  

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för verkställighet 
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