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Beslutande ledamöter 

 
Lars Handegard (V), kommunstyrelsen 

Ann-Christin Wärnberg, PRO Ludvika 

Gunnar Grahn (S), vård- och omsorgsnämnden 

Willhelm Schaub (MP), kultur- och fritid 

Leif Nyblom, PRO Nyhammar 

Paul Månsson, PRO Säfsnäs 

Ulla-Britt Mikaelsson, PRO Grängesberg 

Elisabeth Eklund, PRO Saxdalen 

Leif Johansson, SPF Seniorerna 

Tommy Gylling, SPF Seniorerna 

Pia Andersson, Grangärdebygdens SPF 

Anita Gustavsson, SKPF  

 

Ej beslutande ersättare Kjell Israelsson (M), kommunstyrelsen 

Lisbeth Sundbye (L), kultur och fritid  

Margareta Jonsson, PRO Nyhammar 

Åke Henriksson, PRO Ludvika 

Boman Inger, PRO Saxdalen 

Leif Lindgren, SPF Seniorerna 

Helena Bååth, SKPF 

 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Mikaela Nordling, Kommunstyrelsens 

förvaltning 

Arne Adolfsson, Kommunstyrelsens 

förvaltning, §§ 13 och 17 

Anette Andersson, Kommunstyrelsens 

förvaltning, § 13 

Emma Risberg, Kommunstyrelsens 

förvaltning, § 18 

Anna Lindberg, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 16 

 

Övriga 

Lars Karlsson, Polisen §§ 13 och 17 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 10 - 19 

 Mikaela Nordling  

 Ordförande   

 Lars Handegard  

 Justerande   

 Leif Johansson   
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2018-05-24 Paragrafer § 10 - 19 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten 

 

Underskrift   
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§ 10  

Val av justerare 

Leif Johansson väljs till justerare.  
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§ 11  

Genomgång av föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  
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§ 12  

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

 Val av ledamöter KPR 

 Digitala larmet och avgifter i samband med sjuksköterskor och larm 
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§ 13  

Presentation av Ludvika kommuns arbete för att 

förebygga våldsbejakande extremism. 

Anette Andersson, som jobbar som samordnare, informerar pensionärsrådet 

om Ludvika kommuns arbete för att förebygga våldsbejakande extremism.  

Kommunen jobbar tillsammans med andra aktörer på alla nivåer. Det har varit 

svårt att förstå vilken påverkan på den lokala demokratin är. Jobbar med att 

föra ut information, utbilda och titta på nya behov. Tittar på juridiken, skolan 

(bland annat hur kommunen kan stötta personalen där) etcetera. 

Många frågor styrs nationellt och mycket är tillåtet, bland annat krävs det inget 

tillstånd från polisen för att gå runt och dela ut flygblad.  

Se bilaga 1 för Anettes presentation. 

  



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(14) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-24 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14  

Aktuellt från nämnderna 

Kommunstyrelsen:  

Är fullmäktigemöte på måndag den 28 maj. Begär inträde i Dala Mitt senast 

från 1 januari 2019. Budgetprocessen inför nästa år. Investeringsramen är på ca 

210 mnkr – detaljerna fastställs i november. Ett par projekt pekas ut redan nu, 

bl.a. fortsatt utbyggnad av sol-el, ombyggnad av aulan i Kyrkskolan och i 

Folkets Hus ska konsthallen byggas om till en mindre biosalong och 

möteslokal. Kommer också att fastställa totalramen för budgeten; idag 1,65 

miljarder netto.  

Räknar upp lönekostnader och verksamhetskostnaderna med 1 % istället för 

tidigare 2,5 %. Måste till produktivitetshöjningar. Ska vara 2 % överskott.  

Vård- och omsorgsnämnden:  

Ekonomin är fortfarande i balans. Bekymret med sommarvikarier jobbar man 

med, ser bra ut. Solstrålarna kommer att finnas på plats även i sommar.  

Åtgärdsplanen fallit, finns överkapacitet på särskilda boenden i kommunen, 

men finns inga konkreta beslut så frågan är inte aktuell.  

Finns det dagverksamhet på boendena som även de som bor hemma får delta i? 

Ensamheten är vanlig bland äldre. Frågan listas på övriga ärenden. 

Kultur- och fritidsnämnden:  

Nämnden fick yttra sig om likabehandlingspolicyn. Riktlinjer för bidrag till 

föreningar – barn- och ungdomsperspektivet ska beaktas. Ärendet 

återremitterades. Investeringsbudgeten diskuterades. Man ska besluta om 

arbetsstipendium på 25 tkr för konstnärer på nästa nämnd. Finns förslag på att 

namnge korsningen Storgatan/Carlavägen till Carlaplatsen, detta ska nämnden 

yttra sig om på nästa nämnd. Likaså ska man yttra sig om landsbygdsprogram 

och ombyggnation av Folkets hus till lägenheter.   
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§ 15  

Utdelning sandpåsar 

Pensionärsorganisationerna har tidigare för fram synpunkten att invånare borde 

kunna hämta ut sand för att halkbekämpa på fler ställen än på Gonäsvägen, 

bland annat vore det önskvärt att kunna hämta ut sandpåsar vid mataffärer.  

Pensionärsrådet beslutar föreslå samhällsbyggnadsnämnden att de ska lösa 

situationen med sandpåsar till nästa vinter. 

  

Beslut skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 16  

Information om Vision Grängesberg och 

bostadsförsörjningsprogrammet 

Anna Lindberg informerar om arbetet med Vision Grängesberg, se bilaga 2, 

och bostadsförsörjningsprogrammet, se bilaga 3.   

Vision Grängesberg 2.0 

Grängesbergarna ville behålla det man har och vidareutveckla det. I år kommer 

samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat att satsa på Kyrkvikens bad, bland 

annat ska det byggas gungställning och en brygga. På lång sikt kan det också bli 

aktuellt med dusch och toalett då området får kommunalt vatten och avlopp. 

Likaså kan det på långsikt uppstå både bostäder och en naturcamping i 

området.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under hösten även att träffa dem som 

varit med i framtagandet av visionen för att återkoppla planen med dem.  

Bostadsförsörjningsprogrammet 

Finns en utbyggnadsplan i kommunen, se bilaga 3. En ny plan tas fram årligen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen var bland annat på Seniormässan och samlade 

in åsikter om planen. Pensionärsorganisationerna påminner om att de är 

remissinstanser och att de gärna vill tycka till i frågor, något 

samhällsbyggnadsförvaltningen tar till sig.  

Planen innebär inte att alla områden som listas i den kommer att bebyggas – det 

handlar om att kommunen skapar möjligheter att bygga på de utpekade 

områdena. Just nu rådet det även brist på byggfolk på grund av byggboom i 

landet.  

Rönnäsudden är redan klar, Brittsand är överklagat och på Svanvägen har 

byggherren tagit tillbaka sin önskan om att bygga där.  
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§ 17  

Uppföljning av medborgarlöften 

Lars Karlsson, Polisen och Arne Adolfsson, säkerhetschef på Ludvika 

kommun, deltar i pensionärsrådet och informerar rådet om medborgarlöftena 

och hur arbetet med dem framskrider. Medborgarlöftena för år 2018 finns i 

bilaga 4. 

Luppen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), aktuell brottsstatistik och 

resultat från trygghetsundersökningar vägs in då medborgarlöftena tas fram. 

Även medborgare har fått bidra till löftena. Hamnar i centrummiljön, är där 

mest sker.  

Är ett löfte, då tiden för löftena är klara ska polisen ha klarat av dem.  

Heter medborgarlöfte då det handlar om ett löfte till medborgarna, men bollen 

ligger hos polismyndigheten.  

Brottsförebyggande verksamhet måste tonas ner, då det inte finns resurser. Har 

bestämts nationellt. Kan bara åka på ingripanden i regel. Lars sköter den 

brottsförebyggandebiten. Ett tillägg till de nu aktuella löftena: polisen ska 

besöka fritidsgårdar. Detta fanns inte med i de föregående löftena.  

Krogstängning: polisen är ute vid krogstängning. En bil utgår från Ludvika 

dygnet runt.  

Trygghetsvandringar: Körs tillsammans med kommunen. Besöker olika delar 

av kommunen, sköts via samhällsbyggnadsförvaltningen. Finns en karta på hur 

man ska gå, tar med sig unga, pensionärer och övriga invånare. Diskuterar 

tillsammans med invånarna hur de ser på tryggheten. Handlar ofta om t.ex. 

röjning. Medborgarna ska representeras på något sätt – dock ingen allmän 

inbjudan. Kunde tänka sig att pensionärsorganisationerna skulle få en inbjudan. 

Arne ska framföra detta till samhällsbyggnadsförvaltningen.  

F.d. asylboendet i Fredriksberg – flyttat in folk i huset som stökar. Är stök i 

centrum och stök på bussen. Elever drar sig för att åka med bussen. PRO 

Säfsnäs har skickat ett brev om detta till kommunen. Vore bra om boende i 

Fredriksberg skulle bjudas in till en trygghetsvandring. Kommunen svarar att 

man varit där två gånger. Paul Månsson, PRO Säfsnäs, lämnar över samma brev 

till polisen. Lars säger att det är viktigt att folk från Säfsen ringer då det uppstår 

problem.  
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Även trafiksituationer kommer upp på trygghetsvandringar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen dokumenterar vad som sägs på 

trygghetsvandringarna.  

Fotpatrull: Här är polisen inte så bra, man är inte ute lika länge. Om polisen 

går själv är det lättare att folk kommer fram och pratar. Räcker att gå en kort 

stund på stan för att ryktet ska sprida sig. 

Fritidsgårdar: Många som invandrat till Sverige är rädda för polisen. Är ett sätt 

att visa att polisen finns till för en dialog.  

Grannsamverkan: Inte speciellt populärt i Ludvika, är populärt i övriga 

Sverige. Lars kommer med på ett uppstartsmöte. Jobbas med frågan.  

Björn Flinth kör grannsamverkan mot brand.  

Ludvika kommuns citygrupp: Gruppen består av personal från skolorna, då 

de känner igen ungdomar på stan. Gruppen är ute på stan vid större event då 

ungdomar är ute t.ex. vid marknaden och skolavslutningen. Engagemanget är 

stort, är lätt få med personal till detta. Kan även omhänderta folk och skjutsa 

ungdomar till sjukvården om det behövs.  

Gemensamma lägesbilder: Har träffats kontinuerligt under ett halvår. 

Gruppen ses varje onsdag, maximalt en timme. Träffar människor från i stort 

sett alla verksamheter, diskuterar vad som hänt och vad som komma skall. 

Rapporterar in till länsstyrelsen en gång per månad. Gör orsaksanalyser för att 

förstå varför problem uppstår – kan leda till bättre resultat.  

Diskussion uppstod bland annat om polisens bemanning och om 

demonstrationsrätten för NMR på 1 maj. Polisens nya organisation fungerar 

inte helt optimalt för att utreda småbrott, inte heller passervicen fungerar bra. 

Är långa köer.  

Angående demonstrationsrätten konstaterar polisen att lagarna måste ändras för 

att t.ex. NMR inte ska få demonstrera. Polisen förlade de olika 

demonstrationerna som man gjorde för att undvika konflikter.  
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§ 18  

Information om valet 2018 

Emma Risberg, valsamordnare på Ludvika kommun, deltar i pensionärsrådet 

och informerar om höstens val. Se bilaga 5.  

Det finns en valgrupp med representanter från säkerhet, kommunikation och 

valnämndens ordförande som träffas för att bland annat göra en risk- och 

sårbarhetsanalys inför valet. Finns extra valsedlar i vallokalerna, finns också ett 

centrallager.  
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§ 19  

Övriga frågor 

Val av ledamöter till KPR 

Reglementet återremitterat för att utreda om det får heta reglemente. 

Pensionärsrådet beslutar att ställa sig bakom förslaget i det nya reglementet hur 

man väljer ledamöter.  

Digitala larm  

Problem då man hamnar i Skåne då man ringer, förstår inte skånska. Måste 

förklara sig om man behöver hjälp, har inte behövt göra det tidigare. Upplever 

även att det uppstått kostnader för saker man inte betalat för förut. 

Pensionärsorganisationerna vill veta vad som gäller. Frågan tas med till nästa 

pensionärsråd då Margareta Karlsson är med.  

Dagverksamhet 

Under punkten ”Aktuellt från nämnderna” väcktes frågan huruvida äldre som 

bor hemma får delta i den dagverksamhet som ordnas på de kommunala 

boendena för äldre. Frågan aktualiserades då ensamhet är vanligt bland äldre.  

Frågan tas med till nästa pensionärsråd då Margareta Karlsson är med.  

  

 


