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§ 20  

Val av justerare 

Ann-Christin Wärnberg väljs till protokolljusterare.  
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§ 21  

Genomgång av föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  

Kommentarer till föregående protokoll:  

Ombyggnation av Folkets hus till lägenheter – handlar om en motion från 

Moderaterna som kultur- och fritidsnämnden fick för yttrande.  

Utdelning av sandpåsar - ärendet är skickat till samhällsbyggnadsnämnden.  
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§ 22  

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns utan ändringar.  
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§ 23  

Ludvika 100 år 

Projektledare Håkan Rosén informerar om firandet i samband med Ludvika 

kommuns 100 årsjubileum år 2019. Håkans presentation finns bilagd 

protokollet, se bilaga 1.  

Tillägg och kommentarer till presentationen:  

 Folkets jubileumskör ska uppträda på invigningen av jubileumsåret, dvs. 

på nyårsafton 31 december 2018. Kören börjar öva vecka 37 på söndag. 

På nyårsafton blir det även fyrverkerier, tanken är att de ska vara tysta.  

 Under jubileumsdagarna i juni kommer bl.a. Robert Wells och Lasse-

Stefanz att uppträda.  

 Det kommer att bli öppet hus på kraftstationen i samband med 

motorupplevelsen i forsen.  

 Man gör ett försök att återskapa skuthamnsfestivalen, som ordnades 

1976.  

 En body med jubileumsårets logo kommer att ges till alla bebisar som 

föds år 2019. Handlar om ca 300 barn.  

 För fontänen i Väsman har man begärt ca 600 000 kr. Tanken är att den 

ska vara i fyrfärg och 20 meter hög.  

 Håkan önskar ta fram en maskot för kommunen. Maskoten är inte 

tänkt för jubiléet specifikt utan som en maskot för kommunen att 

använda vid olika arrangemang.  

 Ett Ludvikalexikon arbetas fram. Hembygdsföreningen ansvarar för 

framtagandet av lexikonet.  

Frågor och kommentarer från pensionärsrådets ledamöter:  

Kommer det ordnas evenemang i kommunens ytterområden? Håkan svarar att 

merparten av evenemangen ordnas centralt, men att det finns tankar på hur 

bl.a. maskinhuset och Cassels i Grängesberg kan användas. Likaså önskar 

Håkan att företagare runt om i kommunen engagerar sig i jubiléet och bl.a. 

Spendrups planerar för att hålla öppet hus.  

Kommer att ha en speciell föreningsträff i Fredriksberg. Finns dialog med 

Säfsen resort, men de måste själva komma med idéer vad de vill och kan göra 
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under jubileumsåret. Även de vanliga veckorna, t.ex. Säfsenveckan och 

Grangärdeveckan blir en del av detta.  

Finns en ambition att arrangera evenemang även för äldre.  

Var lite om kulturarvsbiten med, varför Ludvika blev Ludvika. Historien har 

skrivits ett antal gånger, men historien ska givetvis lyftas på något sätt.  
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§ 24  

Seniorbostäder i kommunhuset i Grängesberg 

Mikael Backström och Jan Hedlund från LudvikaHem informerar om projektet 

att bygga om kommunhuset i Grängesberg till seniorbostäder. Pensionärsrådet 

får ta del av ritningarna på huset.  

Jan och Mikael informerar att LudvikaHem planerar för byggstart i december 

2018. I oktober ska frågan om vem som ska få bygga om kommunhuset upp till 

styrelsen.  

I kommunhuset kommer LudvikaHem att bygga 14 lägenheter; ettor och tvåor. 

I bottenvåningen blir en gemensamhetslokal. Ombyggnationen beräknas vara 

klar vecka 51 år 2019 och inflyttning januari 2020. 

De minsta lägenheterna är på ca 38 m2 och de största tvåorna på ca 68 m2. 

Fasaden får LudvikaHem inte ändra speciellt mycket på men man har fått 

tillstånd till att bygga balkonger. Invändigt blir det handikappanpassad hiss. 

Lägenheterna blir hyreslägenheter. Fastigheten är liten så utemiljön blir 

begränsad, men kommer att ställa dit några bänkar.  

Efterfrågan på lägenheterna är stor och kön sköts av LudvikaHems bobutik. I 

dagsläge är huset fulltecknat.   
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§ 25  

Aktuellt från nämnderna 

Kommunstyrelsen  

Lars Handegard:  

Varit mycket fokus på valet, så lägre tempo än normalt. Fullmäktigemötet i juni 

ställdes in. Pensionärsrådets reglemente kommer att tas av fullmäktige i 

september.  

Budgetarbetet pågår – drog igång på allvar i augusti. Osäkert hur de 

ekonomiska förutsättningarna ser ut. Vet inte heller hur majoritetsförhållandet 

ser ut då budgeten ska tas. Alla nämnder har inkommit med sina behov. Den 5 

november ska fullmäktige ta en budget för 2019.  

Nyvalda fullmäktige tillträder i oktober. Nämnderna jobbar till sista december. 

Styrelserna i de kommunala bolagen byts i maj i samband med 

bolagsstämmorna.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Åsa Wikberg:  

Detaljplaneprocess ute på Dröverka. Samfällighetsföreningen vill se över 

möjligheten att sälja fler tomter.  

Grangärdebygdens intresseförening vill göra Bysjöstrand till en ekoby. Är en 

positiv sak kommunen skulle behöva.  

Detaljplanen för Väsman strand är klar, ska vidare till fullmäktige för antagande.  

Sanering i Fredriksberg på gamla industriområdet – processen är satt i rullning. 

Byggnaderna ska rivas och marken saneras. Tar många år innan det är klart. 

Förskola i gamla Seco Tools lokalerna i Marnäs. Detaljplaneprocess igångsatt. 

Planen är att flytta in redan i april 2019. Åsa har inga uppgifter om att det skulle 

vara föroreningar i marken.  

Budgetarbete sitter även nämnden i. Besparingar aktuellt oavsett parlamentarisk 

majoritet.  
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Vård- och omsorgsnämnden 

Lars Handegard:  

Ekonomin i balans i nämnden. I somras då det var värmebölja togs beslut att 

prioritera att äldre fick i sig salt och vatten och man drog ner på städningen.  

Nämnden föreslår bifall på en motion från moderaterna. Moderaterna m.fl. 

föreslår att Kvarngatan ska byggas till seniorbostäder, från särskilt boende som 

det är idag. Är ca 15 tomma lägenheter idag i det särskilda boendet.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Wilhelm Schaub:  

Kultur- och fritidsförvaltningen ingår sedan 1 juli 2018 i 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Senaste nämndsmöte i början av juni, på tisdag 

(vecka 38) nästa nämnd och då ska nämnden besöka Skifsens gård utanför 

Fredriksberg. Mötet hålls i Fredriksberg efter besöket. Lönebidragsfrågor är 

aktuella.  
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§ 26  

Digitala larm 

Pensionärsrådet hade synpunkter på hur det digitala larmet fungerar och fick en 

kort dragning av Margareta Karlsson. Några ledamöter i rådet förde fram att det 

tar lång tid innan äldre får hjälp, t.ex. uppger de att någon fått vänta en timme 

på hjälp för att gå på toaletten. Vidare framförs det att det är oklart hur mycket 

det digitala larmet kostar – de har information om att olika brukare betalar olika 

avgifter. Kritik de tidigare framfört är att det varit svårt att förstå skånskan då 

man ringer till larmcentralen, men det går bättre idag.  

Margareta informerar att digitala larmet är tänkt för akuta behov av hjälp. 

Toabesök etc. ska ingå i de planerade stödinsatserna för den enskilda individen. 

Larmen kostar 200 kr per månad och avgiften är densamma som tidigare. Då 

man har insatser räknas de in i maxtaxan. Betalar utifrån sin inkomstförmåga, 

varmed summorna de enskilda individerna kan bli olika.  

Finns 820 digitala larm ute nu, de flesta bytta i år. På några ställen i kommunen 

har man varit tvungen att förstärka med en extra mast för att larmen ska gå 

fram. Teknikbytet har man gjort för att hänga med i den tekniska utvecklingen 

och larmen ska vara säkrare, bl.a. övervakas de hela tiden så kontakt med 

larmmottagningen finns. Margareta bedömer att dessa larm är säkrare.  

Margareta tar med sig de synpunkter som framförts och påminner att det är 

bättre att påpeka eventuella missnöjen direkt till enhetschef. 
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§ 27  

Värdighetsgarantier inom vård- och 

omsorgsförvaltningen 

En diskussion om värdighetsgarantierna inom vård- och omsorgsförvaltningen 

fördes. Fanns synpunkter från ledamöter i pensionärsrådet att 

värdighetsgarantierna inte efterlevs och att utlovade aktiviteter inte genomförs.  

Margareta Karlsson informerar att vård- och omsorgsnämnden årligen följer 

upp två mått som kopplar till värdighetsgarantierna; andel brukare med 

genomförandeplaner och andel brukare med kontaktpersoner. Någon särskild 

uppföljning av att genomförandeplanerna faktiskt efterlevs görs inte. Om 

aktiviteterna inte fungerar behöver man titta på de enskilda individernas 

genomförandeplaner. Återkoppling till den enhetschef som har ansvaret för 

genomförandeplanen behöver göras.  

Pensionärsrådet önskar få en presentation av resultatet för dessa uppföljningar 

då uppföljningarna för år 2018 är gjorda. Vidare påpekar Pia Andersson att det 

är viktigt att förvaltningen även följer upp att genomförandeplanerna faktiskt 

genomförs.  
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§ 28  

Aktivitetshall i Marnäs 

Pensionärsrådet vill vara med och lämna synpunkter på aktivitetshallen.  

Beslut  

Pensionärsrådet skickar till kommunfastigheters styrelse att 

pensionärsorganisationerna önskar vara delaktiga i planeringen av den nya 

aktivitetshallen i Marnäs.  

  

Beslut skickas till 

LKFAB 
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§ 29  

Presentation av kommunens lokala 

ordningsföreskrifter 

Mikaela Nordling presenterar kommunens ordningsföreskrifter. Se bilaga 2.  
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§ 30  

Övriga frågor 

Beröm till vård- och omsorgsförvaltningen för brev med information till alla 

som fyller 80 år. Förvaltningen följer upp brevet med telefonsamtal eller 

hembesök. Förvaltningen har upptäckt att kommunens 80-åringar är väldigt 

pigga. Förvaltningen överväger höja åldern för när informationen går ut.  

Informationen i brevet är huvudsakligen samma material som finns på 

kommunens hemsida.  

  

 


