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§ 1  

Val av justerare 

Anita Gustavsson väljs till protokolljusterare.  
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§ 2  

Genomgång av föregående protokoll 

Genomgång av föregående mötesprotokoll som lades till handlingarna.  

Lars Handegard informerar att materialet om hur flextrafiken fungerar är klart.   
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§ 3  

Godkännande av dagordningen 

Punkt nr 7 utgår då Anette  Andersson är sjuk.  

 Vision Grängesberg. Åsa Wikberg tar det på nämndens rapport.  

 Vad har hänt med halkskydden och fixartjänst? Behandlas under punkt 

9. 

Med de ändringarna fastställs dagordningen.  
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§ 4  

Information om Ludvikas eventuella inträde i 

räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) 

Tf. förvaltningschef Rolf Hellberg och räddningsnämndens ordförande Björn 

Flinth informerade pensionärsrådet om vad ett inträde i räddningstjänsten Dala 

Mitt (RDM) innebär för kommunen. Presentationen finns som bilaga 1 till 

protokollet.  

Bakgrunden är att Ludvika kommun under 2015 utrett hur kommunens 

räddningstjänst ska se ut i framtiden. Göran Haag har utrett frågan och fann tre 

alternativ som alla byggde på samverkan av något slag. Av de alternativen är det 

bara ett som är aktuellt idag, nämligen att Ludvika kommun går med i ett 

befintligt kommunalförbund – i detta fall RDM. Detta eftersom det inte fanns 

samarbetspartners för de övriga alternativen. Ljusnarsbergs kommun drog sig 

ur samverkansavtalet med Ludvika kommun år 2017.  

Rent generellt kan sägas att trenden är ökad samverkan mellan kommunerna, 

mellan 50-60 % av Sveriges kommuner bedriver någon form av samverkan eller 

ingår i ett kommunalförbund.  

I dagsläge har Ludvika kommun ansökt om medlemskap i RDM. Frågan ska 

behandlas av kommunalförbundets medlemskommuner Borlänge, Falun, 

Gagnef och Säter. Därefter får Ludvikas fullmäktige ta ställning i frågan.  

I den bilagda presentationen redovisas fördelarna med att gå med i RDM.  

Vilka är nackdelarna? Rolf ser inte nackdelar i detta. Exakt hur organisationen 

blir vet Rolf inte, men förebyggande verksamheten blir bättre då fler håller på 

med det.  

Kostnadsmässig  fördel? Idag betalar Ludvika kommun 30 122 tkr för 

räddningstjänsten, kommunens avgift till RDM är 29 000 tkr.  Är ca 1 100 tkr 

billigare, besparingen sker inom ledningsfunktionen. Behövs t.ex. inte två 

räddningschefer och förvaltningschefer. Även RDM:s avtal bygger på RIB 17, 

dock finns små skillnader jämfört med det avtal brandmännen idag har.  

Vilka påverkansmöjligheter har Ludvika i RDM? Björn berättar att Ludvika 

kommer att ha 20 % av de politiska platserna, varav en plats ska innehas av 

kommunstyrelsens ordförande.  
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Rent operativt – vilka förändringar kommer att ske vid en samgång? Rolf 

berättar att det inte blir operativa skillnader, nuvarande beredskap hålls kvar.  

Vad händer med IVP bilen i Nyhammar? Rolf svarar att ryktet om att 

räddningstjänsten skulle lägga ner den inte stämmer. Man har problem med att 

få personal till Nyhammar, med påföljden att ibland är det bara en person som 

har beredskap. Då kan den personen ha fip-bilen med sig hem och till jobbet, 

varmed personen ifråga snabbt kan rycka ut.  

Rolf informerar att räddningstjänsten gör allt de kan för att rekrytera nya 

deltidsbrandmän, men är jättesvårt rekrytera. Rolf uppger att läget ser liknande 

ut överallt i landet och han säger att det bl.a. beror på att familjebilden ändrats, 

att man idag värdesätter sin fritid högre och att man i större utsträckning jobbar 

annanstans än på orten där man bor.  

Deltidsbrandmännen erbjuds en gedigen utbildning och får en ersättning på 

mellan 60 tkr och 80 tkr per år.  
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§ 5  

Aktuellt från nämnderna 

Kommunstyrelsen 

Lars Handegard 

Är lugnt just nu, nästa fullmäktige inställt pga. för få ärenden. Kommer komma 

spännande ärenden under våren.  

Fått bokslutskommunikén för 2017 – fått ett utkast på det ekonomiska 

resultatet. Pekar på överskott på 28,3 mkr. De stora avvikelserna är:  

 VBU, som gör ett underskott på 9,2 mkr. Detta beror på att andelen 

elever från Ludvika kommun ökat. Ludvika får därför betala mer än 

räknat, får betala tillbaka till Smedjebacken. Fördelar kostnaderna 

utifrån det exakta elevantalet. Har i årets budget ökat Ludvikas anslag. 

Är svårt prognostisera i förväg exakt hur många elever som kommer gå 

på VBU.  

 Placering i familjehem av unga och institutionsplaceringar ökar, båda 

verksamheterna går med underskott.  

 Vård- och omsorgsnämnden gör ett överskott på 14,4 mkr.  

Motion om att måla cykelbanan längs Fredsgatan, föreslår avslag. Finns 

separering i materialval idag och olycksrisken ökar vid målad vägbana.  

Vård- och omsorgsnämnden  

Åsa Bergkvist 

Nämnden gör ett överskott på 14,4 mkr. Nämnden har inte lyckats tillsätta alla 

tjänster de har i sin organisation. En del av överskottet bygger på detta. 

Kostorganisationen har även haft mindre kostnader än budgeterat då 

förskoleplatserna inte byggts ut i den utsträckning det var planerat. I övrigt har 

Åsa inte så mycket att berätta, förvaltningen håller på med internbudgeten.  

Nämnden har lagt till två nya mål att mäta under år 2018.  

1. Man tittar på hur många det är som tycker att maten smakar bra (gäller 

äldreomsorgen på boendena).  

2. Matsvinnet ska minska så det ska mätas.  
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Yngve Gustafsson kommer till Ludvika och håller två föreläsningar på temat 

”Det goda åldrandet – myt eller verklighet?”. Föreläsningarna ordnas den 13 

mars kl. 14 och kl. 18 på Avenyn, Folkets hus. Föreläsningarna är gratis. Var i 

tid – finns 150 platser per föreställning tillgängliga för allmänheten.  

Frågor till nämnden:  

Kan hemtjänsten kontrollera brandvarnare? Margareta Karlsson har kollat hur 

organisationen i hemtjänsten ser ut. Margareta har sagt att de får jobba vidare, 

ska bli en tjänst hemtjänsten gör.  

Brandlarm kopplat till det digitala larmet? De digitala larm Ludvika kommun 

har kan man koppla ett brandlarm till, men kommunen har inte bestämt att det 

ska göras.  

Finns ca 900 larm, alla som har larm i ordinärt boende är bytta. De som är kvar 

är särskilt boende, av de 150 larm som finns där är 90 kvar som ska bytas ut. 

Margareta säger utbytet kommer att vara klart under 2018.  

Önskemål från PRO:s sida att brandlarm ska kopplas till de digitala larmen.  

Samhällsbyggnadsnämnden  

Åsa Wikberg 

Är mycket bostads- och planeringsboenden på gång, t.ex. detaljplanen för 

seniorboende i Grängesberg. Även detaljplanen för Brunnsvik, där det ska bli 

tillåtet med permanenta bostäder, är på väg fram. Jobbar med Folkets hus, 

försöker få en exploatering och externa byggare. Har haft en första träff med 

dem som anmält intresse. Även på Valla är det på gång med fastigheter, den 

detaljplanen är också på väg fram.  

Funnits en privatperson som velat bygga seniorbostäder på Östansbo, nämnden 

har avslagit då området är vattenområde. Nämnden har framhållit att idén är 

god om man kan tänka sig bygga annanstans.  

Tittar på riksvägsreservatet, finns ingen idé behålla det då. Nämnden kommer 

upphäva några detaljplaner som ligger i det området. Jan Karlsson meddelar att 

det finns en politisk oenighet om riksvägsreservatet. Åsa påpekar att de bitar 

nämnden funderar på att upphäva har Trafikverket meddelat att de inte är 

intresserade av och tidigare planer är inte längre aktuella från deras sida.  

Ovanligt svår vinter för snöröjningen. Har varit slitsamt, har satsat alla resurser 

nämnden har. Nämnden gör så gott de kan med de resurser de har.  

Vision Grängesberg. Har varit ett visionsarbete under hösten, där man samlat in 

synpunkter. Går igenom materialet och grupperar det. Man önskar inte så 
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mycket nytt, förutom ev. ngn ny lekpark. Önskar skötsel av befintliga 

strukturer. Pekat ut viktiga platser, t.ex. Kyrkviken. Tittar på olika åtgärdspaket. 

Debatten om badhuset uppstod efter visionsarbetet.  

Frågor till nämnden: 

Finns det någon plan för bysjöstrand i Grangärde? Nämnden har lagt planerna 

på is för obestämd framtid, men har inte strukit dem.  

Laggarudden – Leif Lindgren lyfter upp att boendena inte gillar planerna på 

hyresrätter upp på Lilla Laggaruddsvägen. Lars Handegard informerar att 

Ludvikahem har fått ett exploateringsavtal på Laggarudden, både parhus och 

hus med fyra lägenheter i tvåvåningar. Blir trähus. Kommer att ha ett extra 

styrelsemöte. Åsa Wikberg säger att man idag vill ha blandade upplåtelseformer, 

där det blandas villor och hyresrätter etc. Majoriteten ser det som bra med 

blandade boendeformer.  

Finns det intressenter att bygga på Folkets hus-parkeringen? Finns flera 

intressenter, Ludvika hem kan eventuellt tänka sig bygga senare för att få in 

hyresrätter på området. Nedre planet ska kunna ha en flexibel användning.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Wilhelm Schaub och Lisbeth Sundbye 

Senaste sammanträdet var den 30 januari. Åtgärder budget 2018 – 

budgetförslaget återremitterades pga. det var underfinansierat. Förslaget var att 

ta bort ytterligare tre tjänster i sporthallen. Regeringen har valt att stötta 

simundervisning i förskoleklass, ska ta hänsyn till ca 800 tkr i statsbidrag. 

Sporthallen gått back i många år, ser över hur mycket personal man behöver. 

Återremitterat för att få ärendet utrett vidare.  

Nämnden yttrade sig positivt till motionerna om effektivt nyttjande av 

kommunens lokaler och en utredning av ett arenabygge.  

Stor diskussion om badet i Grängesberg. Nämnden såg ingen anledning att 

lägga ner badet, enda orsaken vore om Spendrups begärde marken. Finns ingen 

sådan begäran idag. Finns badbassänger, vilket är bra för barnen i Grängesberg. 

Är öppet för få timmar i veckan, bara tre dagar i veckan. Är förknippat med att 

tjänster är indragna. Rörsystemet under bassängen håller på att rosta sönder, 

kan bli en rejäl kostnad. Detta har Wilhelm Schaub hört efter nämnden, kom 

inte upp på själva nämnden.  
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Frågor till nämnden: 

Kan pensionärsorganisationerna få tillgång till aktivitetshallen som byggs i 

Marnäs? Lars Handegard har meddelat LKFAB att PRO vill vara med i 

planeringen av aktivitetshallen.  

Hur frekvent är badet i Grängesberg besökt? Leif Lindgren tycker det är en 

intressant fråga att ta hänsyn till. Lars Handegard meddelar att det politiskt inte 

finns någon vilja att lägga ner badet i Grängesberg. Många föreningar hyr 

badhuset, så används mycket även om det bara är öppet för allmänheten tre 

dagar i veckan. Särskoleeleverna är också där och badar.  
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§ 6  

Förslag till nytt reglemente för kommunala 

pensionärsrådet 

Förslag till nytt reglemente presenteras och bifogas protokollet, se bilaga 2. 

Pensionärsorganisationerna får tid på sig till och med den 16 april att komma 

med synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska e-postas till rådets sekreterare 

Mikaela Nordling.  

Reglementet ska till fullmäktige för beslut.  

Följande synpunkter fördes fram idag på mötet:  

Leif Johansson lyfter upp att SPF har sitt årsmöte i februari och då måste välja 

sina representanter knappt ett år i förväg. Lars Handegard betonar att 

pensionärsrådet väljs från 1 januari efter valår, varmed representanterna måste 

vara kända för kommunen senast 31 december.  

Ann-Christin Wärnberg tycker skrivelsen i nuvarande reglementet är bättre än 

formuleringen i § 2 i det nya förslaget. I nuvarande reglemente står det följande:  

Rådet bör ges möjlighet att avge synpunkter och yttranden i så 

tidigt skede att rådet kan påverka ärendets handläggning. Detta 

innebär att rådet kan  

- medverka vid förberedelser för upphandling som gäller äldre 

- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

- verka för att pensionärernas frågor beaktas i 

verksamhetsplaneringen. 

Åsa Bergkvist anser att det är bra att vård- och omsorgsnämnden bara föreslås 

ha en politikerrepresentant, på samma sätt som övriga nämnder. Hon 

ifrågasätter också att just vård- och omsorgsförvaltningen ska ha en ledande 

tjänsteman med, men inte övriga förvaltningar. Åsa undrar om detta har 

diskuterats, vilket det inte har.  
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§ 7  

Presentation av Ludvika kommuns arbete för att 

förebygga våldsbejakande extremism 

Utgick då Anette Andersson, som skulle ha presenterat arbetet, är sjuk. 

  



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(15) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-22 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8  

Genomgång av resultaten från Ludvika kommuns 

medborgarundersökning 2017 

Mikaela Nordling presenterar resultaten från medborgarundersökningen 2017. 

Se bilaga 3.  
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§ 9  

Övriga frågor 

Vision Grängesberg behandlades under punkten ”Aktuellt från nämnderna”. 

Lars Handegard informerar att Anna Lindberg, som jobbar med projektet, 

kommer att delta på nästa pensionärsråd och presentera det.  

Halkskydd – tycker kommunen skulle kunna gå in med halkskydd till äldre. 

Sand borde finnas vid affärer att hämta. Likaså vore det bra med en fixartjänst. 

Tycker det är enkla saker som skulle generera besparingar. Vad händer i dessa 

frågor? 

Lars Handegard informerar att alla tre frågor kommer att diskuteras i samband 

med kommunstyrelsens budget. Man ska titta på hur olika kommuner hanterar 

frågan om halkskydd, vissa ger åt alla från 65-års ålder, andra från 80-års ålder. 

Likaså ska man titta på hur man kunde distribuera sant. Lars återkommer till 

frågorna på nästa pensionärsråd.  

  

 


