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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset måndag den 12 april 2021 kl. 17:00 – 19:00

Beslutande ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Ej beslutande ersättare

Se närvarolista sidan 3

Övriga närvarande

Tjänstemän

Justeringens plats och tid
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Se närvarolista sidan 3

Stadshuset den 19 april 2021 kl 16.00

Underskrifter
Sekreterare
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§ 43-57

Paragrafer

§ 43-57

Maria Östgren
Ordförande
Maria Strömkvist (S)
Justerande
Sten G Johansson (V)

Mohammed Alkazhami (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp
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Datum då anslaget tas ned

Protokollet förvaras på Stadshusets kanslienhet
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Sammanträdesdatum

2021-04-12
Kommunfullmäktige

Närvarolista
Beslutande ledamöter

Maria Strömkvist (S)
Karin Sandström (C)
Deltar på distans
Torbjörn Tomtlund (M)
Leif Pettersson (S)
Ingvar Henriksson (S)
Åsa Bergkvist (S)
Henrik Samdahl (S)
Ivan Eriksson, tjänstgörande ersättare för Yvonne Persson (S)
Sören Grandelius (S)
Rafal Abdelqader, tjänstgörande ersättare för Ingrid Berg (S)
Mohammed Alkazhami (S)
Anna Lena Andersson (S)
Hag Lasse Persson (S)
Susanne Andersson (S)
Jim Gavelin (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)
Sarah Hjälm (C)
Leif Lindgren, tjänstgörande ersättare för Jan Karlsson (C)
HåGe Persson (M)
Håkan Frank (M)
Rigmor Andersson (M)
Jesper Gustavsson (M)
Hugo Abrahamsson (M)
Ove Boman, tjänstgörande ersättare för Andreas Strandberg (M)
Irene Andersson (M)
Anders Hellstrand (M)
Linda Kardell-Broman (M)
Johnny Karlsson (L)
Bodil Sundquist, tjänstgörande ersättare för Jonas Wide (KD)
Ann-Katrin Krainer, tjänstgörande ersättare för Benny Rosengren (SD)
Roland Johansson (SD)
Fredrik Trygg (SD)
Lennart Sand, tjänstgörande ersättare för Mari Karlsson Björk (SD)
Mikael Johansson, tjänstgörande ersättare för Torbjörn Norman (SD)
Lennart Jansson (SD)
Jorge Nunez (K)
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Ej beslutande ersättare

Deltar på distans
Sven-Erik Källman (S)
Brittsiv Åsberg (S)
Mohammed Ouafi (S)
Roger Söderberg (S)
Tommy Håkansson (V)
Lena Hjalmarsson (M)
Lars-Göran Calleberg (KD)
Kenth Andersson (K)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Jessica Hedlund, kommunstyrelsens förvaltning
Maria Östgren, kommunsekreterare
Tjänstemän, deltar på distans

Maria Skoglund, kommundirektör
Laila Dufström, biträdande kommundirektör
Barbro Forsberg Nystedt, förvaltningschef
Revisorer, deltar på distans

Torbjörn Åker (C)
Bengt Andersson (M)
Britt-Marie Pettersson (S)
Inez Knudsen (S)
Björn Flinth (S)
Ann-Christin Anderberg (KD)
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§ 43
§ 44

§ 45
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§ 47
§ 48
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§ 51
§ 52

§ 53
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§ 55
§ 56
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Val av justerare
Ansökan om att bedriva fristående
förskoleverksamhet i Ludvika kommun
Kommuners rätt att meddela föreskrifter
om förbud mot att vistas på särskilt
angivna platser
Antagande av upphandlingspolicy
Överföring av investeringsmedel 2020 till
2021
Revidering av bolagsordning för
Wessman vatten och återvinning AB
Redovisning av meddelanden till
kommunfullmäktige 2021
Avsägelse och val av ersättare i Socialoch utbildningsnämnden
Avsägelse och val av ledamot tillika vice
ordförande i Kultur- och
samhällsutvecklingsnämnden
Avsägelse och val av nämndeman
Avsägelse och val av ersättare i
Västerbergslagens utbildningsförbund
(VBU) - direktionen
Avsägelse, ledamot i Kommunfullmäktige
Avsägelse, ersättare i Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 43

Dnr 2021/127

Ansökan om att bedriva fristående
förskoleverksamhet i Ludvika kommun
Beslut
Fullmäktige beslutar att godkänna ansökan från Olympica AB om att starta
fristående förskola i Ludvika kommun.
Reservation
Lars Handegard, Ida Friberg, Nall Anneli Bringås och Sten G Johansson
samtliga (V) reserverar sig mot beslutet, bilaga 2.
Jorge Nunez (K) reserverar sig mot beslutet, bilaga 3.
Deltar inte i beslutet
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare i (S) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Den 22 december 2020 inkom en ansökan från Olympica AB om att starta en
fristående förskola i Ludvika kommun. Önskat startdatum är 1 augusti 2021.
Därutöver anger de i sin ansökan att de avser att starta i lokalen där Håksbergs
förskola är förlagd idag, med max 60 barn. Förskolans namn planeras vara
Olympicaförskolan Håksberg.
Den 24 februari 2021, § 22 behandlade social- och utbildningsnämnden
ansökan från Olympica om att få starta fristående förskola i nuvarande
Håksbergs förskolas lokaler och återremitterade ärendet till förvaltningen för att
utreda formalia.
Den 24 mars § 40 beslutade social – och utbildningsnämnden att notera den
kompletterade informationen i ärendet enligt tjänsteskrivelsen, samt att föreslå
fullmäktige att ta beslut kring Olympicas ansökan om att få starta upp förskola i
egen regi. Social.- och utbildningsnämnden avstod från att föreslå fullmäktige
en beslutinriktning. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag är att fullmäktige
godkänner ansökan om att få starta en fristående förskola i Ludvika kommun.

Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 12 april 2021 § 68.
Arbetsutskottet den 6 april 2021 § 24.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021.
Ansökan från Olympica AB daterad 18 december 2020.
Beslut social – och utbildningsnämnden 24 mars 2021§ 40.
Tjänsteskrivelse social – och utbildningsförvaltningen daterad 22 mars
2021.

Behandling
Yrkanden
Fredrik Trygg (SD), Håkan Frank och HåGe Persson båda (M), Hans Gleimar
(C) samt Johnny Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Handegard yrkar avslag till föreliggande förslag samt gör ett
tilläggsyrkande: ”Fullmäktige beslutar avslå ansökan från Olympica AB med
motiveringen att kommunen även fortsättningsvis har för avsikt att bedriva
kommunal förkola i förskolelokalerna i Håksberg.”
Åsa Wikberg (MP) yrkar i första hand på en återremiss av ärendet för att
ytterligare belysa vad fullmäktige ska fatta beslut om och i andra hand yrkas på
avslag.
Ida Friberg (V) och Jorge Nunez (K) instämmer i Åsa Wikbergs yrkanden på
återremiss respektive avslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner
att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsen förslag och Lars Handegard m fl
förslag mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Omröstning
Följande beslutsgång godkänns:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej för avslag till kommunstyrelsens förslag
Omröstningsresultat, bilaga 1
Med 22 ja-röster mot 7 nej-röster (15 avstår) beslutar fullmäktige att avslå
ärendet.
______
Beslut skickas till
Social- och utbildningsförvaltningen/social- och utbildningsnämnden
Olympica AB
Akten
Justerandes sign
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Bilaga 1 - Omröstningsresultat § 43
PARTI

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(V)
(MP)
(MP)
(C)
(C)
(C)
(C)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(L)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(K)

NAMN

Leif Pettersson
Maria Strömkvist
Ingvar Henriksson
Åsa Bergkvist
Henrik Samdahl
Ivan Eriksson
Sören Grandelius
Rafal Abdelqader
Mohammed Alkazhami
Anna-Lena Andersson
Hag Lasse Persson
Susanne Andersson
Jim Gavelin
Ulla-Britt Mikaelsson
Peter Cyrillus
Lars Handegard
Ida Friberg
Sten G Johansson
Nall Anneli Bringås
Åsa Wikberg
Aron Knifström
Hans Gleimar
Karin Sandström
Sarah Hjälm
Leif Lindgren
HåGe Persson
Håkan Frank
Rigmor Andersson
Jesper Gustafsson
Hugo Abrahamsson
Ove Boman
Irene Andersson
Anders Hellstrand
Torbjörn Tomtlund
Linda Kardell Broman
Johnny Karlsson
Bodil Sundquist
Ann-Katrin Krainer
Roland Johansson
Fredrik Trygg
Lennart Sand
Mikael Johansson
Lennart Jansson
Jorge Nunez
SUMMA

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Tjg ers för Yvonne Persson
Tjg ers för Ingrid Berg

Tjg ers för Mohammed Warsame

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Tjg ers för Jan Karlsson

Tjg ers för Andreas Strandberg

Tjg ers för Jonas Wide
Tjg ers för Benny Rosengren

Tjg ers för Mari Karlsson Björk
Tjg ers för Torbjörn Norman
Nej
7

22
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Bilaga 2

Reservation
Vi reserverar oss mot fullmäktiges beslut att godkänna ansökan från Olympica AB om att
starta en privat förskola i Ludvika kommun. Den inkomna ansökan förutsätter att
kommunen avvecklar sin förskoleverksamhet i Håksberg. Att på så sätt i praktiken ge
bort en fungerande förskola till en privat skolkoncern är inte rimligt. Förslaget tillför inget
som helst mervärde varken för kommunen eller förskolebarnen.
Det är uppenbart att detta ärende stressats fram enbart i syfte att tillmötesgå högerns
önskan om att få privatisera kommunal verksamhet. Vinstdrivande företag har inget i
välfärden att göra. Den ansökan fullmäktige tagit ställning till förutsätter att kommunen i
någon form överlåter nyttjandet av förskolelokalerna i Håksberg till Olympica AB. Detta
har kommunen ingen som helst skyldighet att göra. Därför hade det varit fullt möjligt för
kommunfullmäktige att avslå ansökan.
Lars Handegard, Ida Friberg, Sten G Johansson, Nall Anneli Bringås
Ledamöter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet

8

Bilaga 3

Reservation angående Kommunfullmäktiges beslut om att
bifalla ansökan från Olympica AB

Otydligheterna i Olympica AB ansökan och Kommun Förvaltnings förslag
till Kommunfullmäktige gör att det inte går att skiUa mellan ansökan om
etablering i Ludvika kommun och den befintligt och välfungerande
kommunal förskolan i Håksberg.
Jag citerar "Ansökan från Olympica Aktiebolaget om att starta fristående
Förskola den 1 augusti. Därutöver avger de i sin ansökan att starta i
lokalen där Håksberg förskola är förlagd idag."
"Den 24 februari 2021, § 22 behandlade social- och utbildningsnämnden
ansökan från Olympica om att få starta fristående förskola i nuvarande
Håksbergs förskolas lokaler och återremitterade ärendet till förvaltningen
för att utreda formalia.
Kommunistiska Partiet Ludvika reservera sig efter Kommunfullmäktiges
antagande av beslut/bifall av ansökan från Olympica Aktiebolaget om att
starta fristående Förskola i Ludvika Kommun.

Jorge Nunez

Ordförande
Kommunistiska Partiet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 44

Dnr 2021/130

Kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud
mot att vistas på särskilt angivna platser
Beslut
1. Fullmäktige beslutar att ge krisledningsnämnden rätt att till och med 31
augusti 2021, med stöd av 8 kap. 1 § (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om
förbud att vistas på särskilt angivna platser.
2. Fullmäktige beslutar att föreskrifter enligt punkt 1 endast får gälla under två
veckor, med möjlighet för krisledningsnämnden att besluta att
föreskrifterna ska förlängas en gång.
3. Fullmäktige anger att det område föreskriften gäller för ska vara ett på karta
angivet begränsat område.
4. Fullmäktige anger att beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande
fullmäktige samt att om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska
krisledningsnämnden besluta att en föreskrift enligt punkt 1 ska upphävas i
förtid.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen
av sjukdomen covid-19 (covid-19 lagen) får regeringen eller den kommun som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 11 mars 20221 trädde en
bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i
kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Krisledningsnämnden föreslås
få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 12 april 2021 § 69.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2021.
______
Beslut skickas till
Akten
Styrdokument

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 45

Dnr 2021/6

Antagande av upphandlingspolicy
Beslut
1. Fullmäktige antar upphandlingspolicy daterad den 22 december 2020.
2. Upphandlingspolicyn ersätter nuvarande upphandlingspolicy beslutad av
fullmäktige den 7 oktober 2019 § 131. Den nya upphandlingspolicyn börjar
gälla då samtliga medlemskommuner har antagit den.

Beskrivning av ärendet
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har den 17 november 2020 §
31 behandlat en ny upphandlingspolicy. Samverkande kommuner har fått den
för yttrande hösten 2020 och kommunstyrelsens arbetsutskott yttrade sig över
förslaget till upphandlingspolicy den 10 november 2020 § 136. På det stora hela
var arbetsutskottet positivt till upphandlingspolicyn, men utskottet såg vissa
frågetecken kring verkställigheten av stycket som handlar om att varje inköp
som medför förbrukning av varor, material eller energi ska vara väl motiverat
och att alternativ alltid ska övervägas. Upphandlingspolicyn ska dock följas upp
med tillämpningsanvisningar och de respektive kommunerna bör även
komplettera policyn med styrande dokument. Frågan om verkställighet och
tillämpning får hanteras i något av de styrdokumenten.

Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 2 mars 2021 § 43.
Arbetsutskottet den 16 februari 2021 § 9.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2021.
Upphandlingspolicy daterad den 22 december 2020.
Missiv från upphandlingscenter daterat den 12 januari 2021.
Gällande upphandlingspolicy beslutad av fullmäktige den 7 oktober 2019 §
131.
______
Beslut skickas till
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Chef Upphandlingscenter
Styrdokument
Akten
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 46

Dnr 2021/32

Överföring av investeringsmedel 2020 till 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar överföring av balanserade investeringsmedel från
2020 till 2021:
1.
2.
3.
4.

för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 5 283 tkr
för social- och utbildningsnämnden 1 596 tkr
för vård- och omsorgsnämnden med 878,3 tkr
för kommunstyrelsen med 5 861,7 tkr.

Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare i (C) reserverar sig mot beslutet,
se bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att medel i begränsad omfattning kan
överföras från ett budgetår till ett kommande. Respektive nämnds önskemål
och kommentarer på anslagen som vill överföras sammanfattas enligt nedan.
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
För att säkerställa utförande av pågående och inte utförda investeringsprojekt
av strategisk betydelse som beslutats i kommunfullmäktige så behöver vissa
återstående projekt från 2020 överföras till 2021 års investeringsbudget.
Justeringar föreslås samtidigt i 2021 års investeringsbudget för att skapa
utrymme för dessa prioriterade kvarliggande investeringsprojekt. Kvarstår 1 367
tkr. Kultur- och samhällsutveckling har utifrån kommunens ekonomiska
förutsättningar arbetat fram ett förslag till reviderad investeringsbudget för
2021.
Totalt föreslås -5283 tkr överföras från 2020 till 2021 för fortsatt pågående
projekt. Med anledning av detta så minskas beslutad budgetram för 2021 med
motsvarande belopp. Ny budgetram för 2021 blir då 51 142 tkr.
Social- och utbildningsnämnden
I bifogat protokoll från nämnden den 10 februari 2021 framgår att nämnden
önskar få med sig medel för inventarier till nya förskolor, IT-utrustning
förskolor och verksamhetsanpassningar av lokaler.
Totalt önskar nämnden en överföring för dessa ändamål med 1 596 tkr.

Justerandes sign
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Vård- och omsorgsnämnden
Nämnden föreslår fullmäktige att 878,3 tkr överförs i outnyttjade
investeringsmedel för förändringen kring upphandling av läkemedelsskåp med
digital låslösning inte kunnat genomföras som planerat.
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen för stöd- och styrningsförvaltningen har en investeringsbudget på 1 000 tkr för beslutsstödssystem. Projektet har inte arbetats med då
corona har prioriterats, därav önskas investeringsmedlen om 835,3 tkr föras
över till 2021. Dessutom kommer 1 000 tjr från kommunstyrelsens generella
medel att föras över för ny A/V-teknik i Stadshusets sessionssal och i festsalen,
Folkets hus efter beslut i ks den 23 mars 2021 § 52.
IT- enhetens investeringsmedel på 6 825 tkr har inte använts fullt ut. Det avser
projekt för Fiberstam kärnverksamhet 821,3 tkr, orsaken är att upphandlingsförfarandet för projektet drog ut på tiden och att leverantören inte kunde
färdigställa planerat arbete för 2020 innan det blev frost. Entreprenören
kommer att färdigställa 2020 års beställning under 2021, därav önskemål om
flytt av oförbrukade medel. Projektet E-hälsa önskas överföras 2 705,0 tkr från
2020 till 2021. E-hälsoinvesteringar under 2021 rör investering av fler
accesspunkter för välfärdsteknik och upphandling av e-hälsorelaterat
verksamhetssystem.
Ekonomienhetens anslag på 500 tkr för e-handel/e-faktura önskar
ekonomienheten att föra över oförbrukade medel om 500 tkr från 20201 till
2021. Anledningen är att implementeringen av e-handelssystemet inte kom
igång 2020 utan kommer att ske nu år 2021.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars 2021 beslutades att föra över
1 000 tkr av kommunstyrelsens generella medel till ny AV-teknik i Stadshusets
sessionssal och festsalen i Folkets hus.
Kommunstyrelsen önskar totalt att överföra 5 861,7 tkr.

Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 23 mars 2021 § 52.
Finansutskottet den 9 mars 2021 § 3.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2021.
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 25 februari 2021 § 18.
Protokoll från social- och utbildningsnämnden den 10 februari 2021 § 4.
Protokoll från vård- och omsorgsnämnden den 25 januari 2021 § 11.

Behandling
Leif Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Justerandes sign
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Beslut skickas till
Ekonomienheten
Social- och utbildningsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen
Kultur- och samhällutvecklingsförvaltningen
Kommunstyrelsens förvaltning
Akten

Justerandes sign
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Reservation
Ludvika Kommunfullmäktige den 12 april 2021
Ärende 5, Överföring av Investeringsmedel 2020 till 2021

Det presenterade beslutsunderlaget för Överföring av Investeringsmedel 2020 till 2021
inkluderar en sammanfattning avseende Kultur- och Samhällsbyggnadsförvaltning enligt
Tjänsteskrivelsen 2021-02-25 bilagd som punkt 5.3.
Den nämnda bilagan beskriver inte till fullo budget, upparbetade kostnader och prognoser för
slutkostnader för de i tjänsteskrivelsen specificerade projekten. Det saknas beskrivning av
konsekvenserna av uteblivna eller senarelagda investeringar.

Hans Gleimar

Sarah Hjälm

Leif Lindgren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 47

Dnr 2021/49

Föreläggande gällande bolagsordning för Wessman
vatten och återvinning AB
Beslut
Fullmäktige antar föreslagna revidering av paragraf 12, gällande kallelse till
bolagsstämma i bolagsordning för Wessman Vatten & Återvinning AB.
Ändringen förs in i bolagsordningen som därefter översänds till bolagsverket.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige antog 7 december 2020 § 174 bolagsordning för Wessman Vatten
& Återvinning AB. Ludvika kommun har fått ett föreläggande av Bolagsverket
där det framgår att kommunen måste ändra kallelsesättet i bolagsordningen för
Wessman Vatten & Återvinning AB. De godkänner inte kallelsesättet ”digital
distribution”.
I bolagsordningen för Wessman Vatten & Återvinning AB lyder § 12 som
följande:
§ 12 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägaren genom brev, e-post, eller med
digital distribution tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Övriga
meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post.
Eftersom bolagsverket anser att digitaldistribution är för otydligt föreslår
förvaltningen att paragrafen ändras till följande:
§ 12 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske via e-post eller genom brev. Kallelsen till
aktieägarna ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Övriga
meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post.

Tidigare beslut i ärendet
Kommunstyrelsen den 23 mars 2021 § 59.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2(2)

Beslut skickas till
Bolagsverket Ingela Lindkvist
Wessman Vatten och Återvinning AB – VD
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 48

Dnr 2021/2

Redovisning av meddelanden till kommunfullmäktige
Beslut
Fullmäktige godkänner redovisningen av meddelandena

Beskrivning av ärendet
a) KS 2021/90 – 00
Beslut från Länsstyrelsen gällande förordnande av ersättare för notarius
publicus Helena Herou.
b) KS 2021/81 – 73
Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd
som inte verkställts januari 2021.
c) KS 2021/93 – 00
PwC. Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal vid inköp
Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB.
d) KS 2021/94 – 00
PwC. Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal vid inköp Stadshus
AB.
e) KS 2021/95 – 00
Pwc. Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal vid inköp VB Kraft.
f) KS 2021/96 – 00
PwC. Granskning av följsamhet till tecknade ramavtal vid inköp WBAB.
g) KS 2021/97 – 00
PwC. Uppföljande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas
hantering av rekrytering och avslut av anställning.
h) KS 2021/116 – 00
Motion från Jorge Nunez och Kenth Andersson (KP). Anslut Ludvika till
ICAN Cities Appeal för en kärnvapenfri värd. Motionen inkom 18 mars
2021.
i) KS 2021/121 – 04
Länsstyrelsen. Beslut om utbetalning av statsbidrag till kommuner i
förvaltningsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2(2)

j) KS 2020/137 – 00
PwC. Rapport grundläggande granskning av styrelser och nämnder Ludvika
2020.
k) KS 2020/280 – 00
Länsstyrelsens beslut att avsluta/godkänna ordningsföreskrifterna utan
ytterligare åtgärd.

Behandling
Under punkt g) redogör Inez Knudsen (S) från kommunrevisionen för PwC:s
resultat av granskningen ”Uppföljande granskning av kommunstyrelsens och
nämndernas hantering av rekrytering och avslut av anställning”.
______
Beslut skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 49

Dnr 2018/492

Avsägelse och val av ersättare i Social- och
utbildningsnämnden
Beslut
1. Fullmäktige beviljar Zaki Abdulfatahs avsägelse.
2. Fullmäktige väljer på förslag från valberedningen Terese Hamberg (C) som
ersättare i social- och utbildningsnämnden till och med 31 december 2022.

Beskrivning av ärendet
Zaki Abdulfatah (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i social- och
utbildningsnämnden. Fyllnadsval bör därför ske.
______
Beslut skickas till
Zaki Abdulfatah
Terese Hamberg
Social- och utbildningsnämnden
Nämndsekreterare sun
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Registrator
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 50

Dnr 2020/392

Avsägelse och val av ledamot och 1:e vice ordförande
i Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Beslut
1. Fullmäktige beviljar Magnus Erbings (M) avsägelse.
2. Fullmäktige väljer på förslag från valberedningen Irene Andersson (M) som
ny 1:e vice ordförande i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden till och
med 31 december 2022.
3. Fullmäktige väljer på förslag från valberedningen Hans Danielsson (M) som
ny ledamot i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden till och med 31
december 2022.

Beskrivning av ärendet
Magnus Erbing (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot och 1:e vice
ordförande i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Fyllnadsval bör därför
ske.
______
Beslut skickas till
Magnus Erbing
Irene Andersson
Hans Danielsson
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden
Nämndsekreterare ksu
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Registrator
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 51

Dnr 2019/180

Avsägelse och val av nämndeman
Beslut
1. Fullmäktige beviljar Magnus Erbings (M) avsägelse.
2. Fullmäktige bordlägger valet av ny nämndeman.

Beskrivning av ärendet
Magnus Erbing (M) avsäger sig uppdraget som nämndeman från och med 1
maj 2021. Fyllnadsval bör därför ske.
______
Beslut skickas till
Magnus Erbing
Falu tingsrätt
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Registrator
Valberedningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 52

Dnr 2018/502

Avsägelse och val av ersättare i direktionen för
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU)
Beslut
1. Fullmäktige beviljar Sven-Erik Källmans (S) avsägelse.
2. Fullmäktige bordlägger val av ny ersättare i VBU.

Beskrivning av ärendet
Sven-Erik Källman (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i Västerbergslagens
utbildningsförbund, VBU. Fyllnadsval bör därför ske.
______
Beslut skickas till
Sven-Erik Källman
VBU
Direktionssekreterare VBU
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Registrator
Valberedningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 53

Dnr 2018/470

Avsägelse, ledamot i Kommunfullmäktige
Beslut
Fullmäktige beviljar avsägelsen.

Beskrivning av ärendet
Andreas Strandberg (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i fullmäktige.

Behandling
Ordföranden tackar Andreas Strandberg för den tid han tjänstgjort i
fullmäktige.
______
Beslut skickas till
Andreas Strandberg
Länsstyrelsen för ny sammanräkning
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Registrator
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 54

Dnr 2018/487

Avsägelse, ersättare i Kommunstyrelsen
Beslut
Fullmäktige beviljar Andreas Strandbergs (M) avsägelse.

Beskrivning av ärendet
Andreas Strandberg (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
______
Beslut skickas till
Andreas Strandberg
Kommunstyrelsen
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Registrator
Valberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 55

Dnr 2018/541

Avsägelse, ersättare i Stiftelsen Ekomuseum
Bergslagen
Beslut
Fullmäktige beviljar avsägelsen.

Beskrivning av ärendet
Andreas Strandberg (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i stiftelsen
Ekomuseum Bergslagen.
_____
Beslut skickas till
Andreas Strandberg
Ekomuseum Bergslagen
Valberedningen
Förtroendemannaregistret
Personalenheten
Registrator
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 56

Dnr 2018/494

Val av ersättare i Vård- och omsorgsnämnden efter
Lennart Franz (S)
Beslut
Fullmäktige bordlägger ärendet.

Beskrivning av ärendet
Lennart Franz (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden. Fyllnadsval bör därför ske.
______
Beslut skickas till
Valberedningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-12
Kommunfullmäktige

§ 57

Dnr 2018/544

Val av ledamot i Stiftelsen Herman och Margit Dalnes
minne, Tuvatorp
Beslut
Ärendet utgår.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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