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Sammanträdesdatum 

2022-09-12 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
Plats och tid Festsalen, Folkets hus kl. 17:00 – 20:00 

Beslutande ledamöter 
 

Se närvarolista sidan 2 
  

Ej beslutande ersättare Se närvarolista sidan 3  

Övriga närvarande Tjänstemän 
Maria Skoglund, kommundirektör 
Laila Dufström, bitr kommundirektör 
Hampus Petersson, kommunikatör 
Maria Östgren, kommunsekreterare 

Övriga 
Hans Ericsson, VD Säfsen Resort 

Justeringens plats och tid   
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 66-79 
 Maria Östgren  

 Ordförande   
 Maria Strömkvist (S)  

 Justerande   
 Sören Grandelius (S) Roland Johansson (-)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-09-12 Paragrafer § 66-79 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten Stadshuset 
 

Underskrift   
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Närvarolista 
Beslutande ledamöter Maria Strömkvist (S) 

Torbjörn Tomtlund (M) 
Sarah Hjälm (C) 
Leif Pettersson (S) 
Ingvar Henriksson (S) 
Åsa Bergkvist (S) 
Henrik Samdahl (S) 
Yvonne Persson (S) 
Sören Grandelius (S) 
Rafal Abdelqader tjänstgörande ersättare för Ingrid Berg (S) 
Mohammed Alkazhami (S) 
Anna Lena Andersson (S) 
Carina Gamisch tjänstgörande ersättare för Hag Lasse Persson (S) 
Brittsiv Åsberg tjänstgörande ersättare för Susanne Andersson (S) 
Roger Söderberg tjänstgörande ersättare för Ivan Eriksson (S) 
Ulla-Britt Mikaelsson (S) 
Peter Cyrillus (S) 
Lars Handegard (V) 
Ida Friberg (V) 
Audrina Handegard tjänstgörande ersättare för Sten G Johansson (V) 
Nall Anneli Bringås (V) 
Mohammed Ibrahim Warsame (MP) § 66-73 
Monika Utter tjänstgörande ersättare för Mohammed Ibrahim Warsame (MP) § 75-79 
Aron Knifström tjänstgörande ersättare för Åsa Wikberg (MP) 
Hans Gleimar (C) 
Leif Lindgren (C) 
Jan Karlsson (C) 
HåGe Persson (M) 
Håkan Frank (M) 
Jan Lindeberg tjänstgörande ersättare för Linda Kardell-Broman (M) 
Linus Henriksson tjänstgörande ersättare för Ove Boman (M) 
Jesper Gustavsson (M) 
Bert Broman (M) 
Irene Andersson (M) 
Johnny Karlsson (L) 
Jonas Wide (KD) 
Benny Rosengren (-) 
Roland Johansson (-) 
Fredrik Trygg (SD) 
Mari Karlsson Björk (SD) 
Torbjörn Norman (-) 
Ann-Katrin Krainer tjänstgörande ersättare för Lahan Konov (SD) 
Lennart Jansson (-) 
Kenth Andersson tjänstgörande ersättare för Jorge Nunez (K) 
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Ej beslutande ersättare Monika Utter § 66-73 
Elsie-Marie Hörk (C) 
Lennart Sand (-) 
Mikael Johansson (-) 
 

Övriga närvarande Revisorer 
Bengt Andersson (M) 
Britt-Marie Pettersson (S) 
Inez Knudsen (S) 
Björn Flinth (S)  
Owe Asmola (M) 
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Ärendelista 
 
 Val av justerare   
§ 66 Aktuellt i kommunen  5 
§ 67 Revidering av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter 
2022/51 6 - 7 

§ 68 Antagnade av reviderad förbundsordning 
för Västerbergslagens utbildningsförbund 
(VBU) 

2022/140 8 - 9 

§ 69 Uppdrag - internationell skola 2022/193 10 - 11 
§ 70 Svar på motion - Revidering av 

Reglemente för arvode och ersättningar 
för förtroendevalda i Ludvika 

2020/430 12 - 14 

§ 71 Svar på motion - Bryt det digitala 
utanförskapet - inrätta kommunala IT-
lotsar i Ludvika kommun 

2021/337 15 - 16 

§ 72 Svar på motion - Återskapa 
demensplatserna på Säfsgården 

2021/336 17 - 19 

§ 73 Svar på motion - Sluta anlita privata 
bemanningssköterskor 

2021/330 20 - 21 

§ 74 Svar på motion - Tvångsförvaltning av 
fastigheter i Blötberget 

2021/331 22 - 24 

§ 75 Redovisning av meddelanden till 
kommunfullmäktige 

2022/5 25 

§ 76 Avsägelse och val av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden 

2018/494 26 

§ 77 Val av revisor i Räddningstjänsten Dala 
Mitt 

2018/496 27 

§ 78 Val av lekmannarevisor i WBAB 2018/532 28 
§ 79 Val av lekmannarevisor i Wessman 

Vatten &Återvinning AB 
2020/302 29 
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§ 66  Dnr   

 

Aktuellt i kommunen 

Beskrivning av ärendet 
Information från Hans Ericsson, vd på Säfsen Resort.   

Säfsen är en aktivitetsanläggning som är helårsöppen med både sommar- och 
vinteraktiviteter. Höst och vår är det främst olika event, konferenser och 
träningsgrupper. Man har i dagsläget 2 200 bäddar, målet är 3 000. 
Bokningsläget är bra. 

Vintertid är det främst skidor på längden och utför som gäller. Under 
sommaren kommer många cyklister, det finns 35 mil cykelleder. Men det finns 
även bland annat vandringsleder, vildmarkslekplats, badplats, uthyrning av 
kanot eller kajak samt möjlighet till fiske. Det finns också en mountainbikearena 
nära boendet.  

______ 
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§ 67  Dnr 2022/51 

 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Beslut 
1. Fullmäktige lägger till följande stycke under § 15 i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna: ”Föroreningar efter hundar ska plockas upp på 
offentliga platser och alla områden som kommunen enligt 2- 3 §§ jämställt 
med offentlig plats samt på de badplatser hundar får vistas på.”   

2. Fullmäktige stryker Kvarngatan över listan på särskilda boenden i § 17 i de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Den 1 april 1994 trädde den nya ordningslagen OL (SFS 1993:1617) i kraft. 
Lagen ger kommunerna en möjlighet att utfärda lokala föreskrifter. Enligt 3 
kap. 8 § OL får kommunerna meddela föreskrifter för att upprätthålla den 
allmänna ordningen på offentlig plats. Kommunerna kan vidare enligt 3 kap. 9 § 
meddela föreskrifter för att hindra att människors hälsa eller egendom skadas 
till följd av användningen av pyrotekniska varor.  

Ludvika kommuns nuvarande ordningsföreskrifter är senast reviderade den 18 
januari 2021 § 5. Ordningsföreskrifterna finns på www.ludvika.se.  

Verksamhetsområdet miljö och bygg har lyft behovet av att i 
ordningsföreskrifterna lyfta in att man ska plocka upp föroreningar efter hundar 
i tätorter och på badplatser där hundar får vistas. Förvaltningen har även 
noterat att Kvarngatan inte längre är ett särskilt boende, varmed det bör strykas 
från listan över särskilda boenden. Det har även inkommit en synpunkt om ett 
förtydligande av meningen ”vid användandet (av fyrverkerier och andra 
pyrotekniska produkter) ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga 
omständigheter”, där synpunktslämnaren har skrivit att man tyvärr tror man får 
skjuta raketer i bostadsområden. Förvaltningen finner det dock svårt förtydliga 
eller exemplifiera meningen, varmed ingen förändring föreslås. Innebörden 
handlar om att man inte ska utsätta människor eller byggnader för fara, dock får 
man på utsatt tid skjuta tillåtna fyrverkerier i till exempel bostadsområden, så 
länge det görs på ett ansvarsfullt sätt.  

6

https://www.ludvika.se/kommun-och-politik/styrande-dokument


  
      

 
      

 

2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Förvaltningen har även stämt av med säkerhetsenheten och polisen om 
eventuella synpunkter, men inga ändringsförslag har inkommit.  

Förslag till förändringar 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige gör följande ändringar i 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun:  

 Nytt tillägg under § 15: Föroreningar efter hundar ska plockas upp på 
offentliga platser och alla områden som kommunen enligt 2- 3 §§ 
jämställt med offentlig plats samt på de badplatser hundar får vistas på.   

 Ändring i § 17: Kvarngatan stryks från listan över särskilda boenden  

Förvaltningen föreslår att fullmäktige antar de föreslagna förändringarna. 
Förvaltningen kommer därefter att sända in de reviderade allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Ludvika kommun till Länsstyrelsen för fastställande. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 30 augusti § 105 
Arbetsutskottet den 16 augusti 2022 § 63 

______ 
 

Beslut skickas till 
Styrdokument för ändring av befintliga ordningsföreskrifter  
Länsstyrelsen för fastställande 
Akten 
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§ 68  Dnr 2022/140 

 

Antagande av reviderad förbundsordning för 
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) 

Beslut 
1. Fullmäktige antar reviderad förbundsordning för Västerbergslagens 

utbildningsförbund daterad den 10 mars 2022.  

2. Beslutet gäller under förutsättningen att Smedjebackens kommuns 
fullmäktige fattar motsvarande beslut.  

Beskrivning av ärendet 
Direktionen för Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) har den 7 april 
2022 § 28 behandlat förslag till reviderad förbundsordning och föreslagit 
fullmäktige i de två medlemskommunerna Ludvika och Smedjebacken att anta 
den reviderade förbundsordningen i sin helhet.  

Av beslutet från direktionen framgår att revideringarna rör de förtroendevaldas 
ekonomiska förmåner inklusive ändrad sysselsättningsgrad för ordförande och 
vice ordförande. Vidare har information angående utskott reviderats samt har 
tydliggöranden gällande direktionens beslutanderätt gjorts. Bland annat framgår 
det av förbundsordningen att förbundet beslutar själv vilka enskilda 
investeringar förbundet har behov av att göra och att förbundet ska finansiera 
de ökade kostnaderna (avskrivningar, ränta, eventuella andra driftskostnader) 
som blir följden av investeringarna inom tilldelad driftsbudget.   

Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på de föreslagna 
förändringarna och föreslår att fullmäktige antar den reviderade 
förbundsordningen och att beslutet ska gälla under förutsättning att också 
Smedjebackens kommun fattar motsvarande beslut.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2022 
2. Protokollsutdrag från direktionen för Västerbergslagens 

utbildningsförbunds sammanträde den 7 april 2022 § 28 
3. Förslag till reviderad förbundsordning daterad 10 mars 2022 
4. Nuvarande förbundsordning för VBU daterad 25 oktober 2018 
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Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022 § 106 
Arbetsutskottet den 16 augusti 2022 § 64 
______ 
 

Beslut skickas till 
Direktionen för Västerbergslagens utbildningsförbund  
Direktionssekreterare VBU 
Smedjebackens kommun  
Styrdokument – för publicering efter att Smedjebackens kommuns fullmäktige 
antagit förbundsordningen 
Akten 
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§ 69  Dnr 2022/193 

 

Uppdrag - internationell skola 

Beslut 
Fullmäktige återremitterar ärendet för en tydligare belysning av de olika 
uppdragen samt klarläggande av ansvar. 

Beskrivning av ärendet 
VBU:s direktion beslutade den 1 juni 2022 § 48 att ge ett uppdrag att som 
huvudman för en internationell skola ansökan om tillstånd att bedriva 
grundskola och bedriva gymnasieskola, båda med internationell inriktning, att 
gälla med start läsåret 2023/2024.  

Direktionen föreslog också att fullmäktige i Ludvika ska uppdra till social- och 
utbildningsnämnden att bistå VBU till en hållbar lösning för den internationella 
skolan på grundskolenivå och möjliggöra för start läsåret 2023/2024.  

Kommunstyrelsens förvaltning ser att fler områden är berörda av satsningen på 
internationell skolan bland annat; verksamhetsområde HR,  
verksamhetsområde ekonomi, kanslienheten och Ludvika kommunfastigheter. 
Samtliga parter ska vara delaktiga i att arbeta för en internationell skola.  

Beslutsunderlag 
 Direktionen för VBU - Beslut 1 juni 2022  § 48 
 Utredning - Förutsättningar för International Baccalaureate (IB) i 

grundskole- och gymnasialskolverksamheten samt grundskola (Lgr 11) med 
50 % undervisning på engelska 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022 § 109 

Behandling 
Leif Pettersson (S) yrkar på att ärendet återremitteras för en tydligare belysning 
av de olika uppdragen samt klarläggande av ansvar. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för verkställighet 
VBU för kännedom 
Social- och utbildningsnämnden för kännedom 
Verksamhetsområde HR 
Ekonomi 
Kanslienheten 
LKFAB 
Akten 
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§ 70  Dnr 2020/430 

 

Svar på motion - Revidering av Reglemente för arvode 
och ersättningar för förtroendevalda i Ludvika 

Beslut 
Fullmäktige anser motionen tillgodosedd. 

Beskrivning av ärendet 
Hans Gleimar (C) föreslår i motion daterad 25 november 2020 att 
kommunstyrelsens arvodesutskotts uppgift omdefinieras till att endast vara 
beredande för kommunfullmäktige alternativt att kommunfullmäktiges 
gruppledare tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande bildar ett 
beredande organ för kommunfullmäktige avseende arvodesärenden för 
kommunens förtroendevalda. 

I kommunallagens 4:e kapitel 12-18 §§ regleras de förtroendevaldas förmåner. 
Det står kommunerna fritt att själva utforma sina ersättningssystem.  

Förvaltningen har i beredningen av motionen tittat på de juridiska 
möjligheterna att tillsätta en fullmäktigeberedning och konstaterar att det av 
kommunallagen framkommer av 3:e kapitlet 2 § att fullmäktige får inrätta 
fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden som ska avgöras av fullmäktige. En beredning kan inte anförtros 
löpande förvaltningsuppgifter 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att frågeställningen rör den politiska 
organisationen och överlämnar denna motion utan förslag till beslut till 
arvodesutskottet. Utskottet bereder frågan inför kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2022 
2. Motion daterad 25 november 2020 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022 § 110 
Kommunstyrelsen den 14 juni 2022 § 96 
Arvodesutskottet den 2 juni 2022 § 3 
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Behandling 

Yrkanden 
Hans Gleimar och Jan Karlsson båda (C) samt Roland Johansson (-) yrkar bifall 
till motionen. 

HåGe Persson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs 

Beslutsgång 
Följande beslutsgång godkänns: 

Ja-röst för ja till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för nej till kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 34 ja mot 9 nej beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Motionären 
Akten 
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Omröstningsbilaga § 70 Svar på motion om arvode och ersättningar 
för förtroendevalda i Ludvika   

Parti Namn Ja Nej Avstår  
S Leif Pettersson X    
S Maria Strömkvist X    
S Ingvar Henriksson X    
S Åsa Bergkvist X    
S Henrik Samdahl X    
S Yvonne Persson X    
S Sören Grandelius X    
S Rafal Abdelqader X   Tjänstgörande ersättare 
S Mohammed Alkazhami X    
S Anna-Lena Andersson X    
S Carina Gamisch X   Tjänstgörande ersättare 
S Brittsiv Åsberg X   Tjänstgörande ersättare 
S Roger Söderberg X   Tjänstgörande ersättare 
S Ulla-Britt Mikaelsson X    
S Peter Cyrillus X    
V Lars Handegard X    
V Ida Friberg X    
V Audrina Handegard X   Tjänstgörande ersättare 
V Nall Anneli Bringås X    

MP Mohammed Warsame  X    
MP Aron Knifström X   Tjänstgörande ersättare 
C Hans Gleimar  X   
C Sarah Hjälm  X   
C Leif Lindgren  X   
C Jan Karlsson  X   
M HåGe Persson X    
M Håkan Frank X    
M Jan Lindeberg X   Tjänstgörande ersättare 
M Linus Henriksson X   Tjänstgörande ersättare 
M Jesper Gustafsson X    
M Bert Broman X    
M Irene Andersson  X    
M Torbjörn Tomtlund X    
L Johnny Karlsson X    

KD Jonas Wide X    
- Benny Rosengren   X   
- Roland Johansson   X   

SD Fredrik Trygg X    
SD Mari Karlsson Björk X    
- Torbjörn Norman  X   

SD Ann-Katrin Krainer  X   Tjänstgörande ersättare 
- Lennart Jansson  X   
K Kenth Andersson  X  Tjänstgörande ersättare 
 SUMMA 34 9   
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§ 71  Dnr 2021/337 

 

Svar på motion - Bryt det digitala utanförskapet - 
inrätta kommunala IT-lotsar i Ludvika kommun 

Beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Reservation  
Lars Handegard, Ida Friberg, Nall Anneli Bringås och Audrina Handegard 
samtliga (V) samt Jan Karlsson (C) 

Beskrivning av ärendet 
Lars Handegard (V) föreslår i en motion daterad den 4 november 2021:  

– Att kommunfullmäktige beslutar att Ludvika kommun som en 
arbetsmarknadsåtgärd inrättar digitala IT-lotsar i syfte att bryta det 
digitala utanförskapet. 

– Att kommunfullmäktige beslutar att tjänsten antingen kan drivas i egen 
regi eller genom upphandling från ett icke vinstdrivande socialt företag. 

– Att kommunfullmäktige beslutar att tjänsten med IT-lotsar ska erbjudas 
i alla större kommundelar, förslagsvis på kommunens bibliotek och 
biblioteksfilialer samt på kommunens särskilda boenden. 

Kultur och samhällsutvecklingsnämnden har yttrat sig över motionen den 24 
februari 2022 § 21. Nämnden föreslår att fullmäktige bifaller motionen. Enligt 
nämnden faller motionen väl i linje med det uppdrag som biblioteken har. 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden poängterar också att verksamheten 
med IT-lotsar på sikt bör vara en del av bibliotekens ordinarie verksamhet och 
inte bedrivas genom arbetsmarknadsinsatser. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen den 25 april 2022 § 
44. Nämnden föreslår att den tredje att-satsen inte föranleder någon åtgärd. 
Detta motiveras med att boende på kommunens särskilda boenden har 
möjlighet att, med stöd av tjänstgörande personal, använda sig av digital teknik 
och internet.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen avslås. Detta eftersom 
motionärens intention enligt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ligger i 
linje med det uppdrag som Ludvika bibliotek har enligt bibliotekslagen och 
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kommunens biblioteksplan. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden anser 
vidare att IT-lotsarna på sikt ska vara en del av bibliotekens verksamhet och 
inte bedrivas som en arbetsmarknadsinsats. Kommunstyrelsens förvaltning 
anser i och med detta att frågan om att inrätta IT-lotsar bör utvecklas inom 
kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ordinarie verksamhet.  

Beslutsunderlag 
1. Motion daterad den 4 november 2022 
2. Protokollsutdrag från kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde den 24 februari 2022 
3. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad 

den 19 januari 2022 
4. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 

april 2022 
5. Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen daterad den 3 mars 

2022 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022 § 111 
Arbetsutskottet den 16 augusti 2022 § 69 

Behandling 
Lars Handegard (V) och Jan Karlsson (C) yrkar bifall till motionen. 

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Motionären  
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden  
Akten 
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2022-09-12 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 72  Dnr 2021/336 

 

Svar på motion - Återskapa demensplatserna på 
Säfsgården 

Beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Jorge Nunez (K) föreslår i en motion daterad den 2 november 2021: 

– Att man återskapar demensplatserna på Säfsgården 

– Att Säfsgården har status som SÄBO 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen den 25 april 2022 § 
42. Nämnden föreslår att fullmäktige avslår motionen. Enligt nämnden har 
kommunen en skyldighet att erbjuda boendeplatser till biståndsbehövande. 
Erbjudandet baseras dock på behovet av boendeform och inte på var boendet 
ligger geografiskt. Det innebär att den enskilde inte med automatik kan erbjudas 
särskilt boende på en viss ort. 

Yrkandet att Säfsgården har status som Särskilt boende för äldre (SÄBO) är 
enligt nämndens yttrande svårt att bemöta eftersom Säfsgården redan är ett 
SÄBO. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar enligt vård- och 
omsorgsnämndens förslag till beslut, det vill säga avslår motionen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 9 maj 2022 
2. Motion daterad den 2 november 2021 
3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 

april 2022 § 42 
4. Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen daterad den 3 februari 

2022 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022 § 112 
Arbetsutskottet den 16 augusti 2022 § 70 
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Behandling 

Yrkanden 
Jan Karlsson (C), Benny Rosengren (-) och Roland Johansson (-) yrkar bifall till 
motionen. 

Lars Handegard (V), HåGe Persson (M)  och Åsa Bergkvist (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs 

Beslutsgång 
Följande beslutsgång godkänns 

Ja-röst för ja till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för nej till kommunstyrelsens förslag 

Omröstningsresultat 
Med 37 ja mot 6 nej beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Motionären 
Akten 
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Omröstningsbilaga § 72 Svar på motion Återskapa demensplatserna 
på Säfsgården   

Parti Namn Ja Nej Avstår  
S Leif Pettersson X    
S Maria Strömkvist X    
S Ingvar Henriksson X    
S Åsa Bergkvist X    
S Henrik Samdahl X    
S Yvonne Persson X    
S Sören Grandelius X    
S Rafal Abdelqader X   Tjänstgörande ersättare 
S Mohammed Alkazhami X    
S Anna-Lena Andersson X    
S Carina Gamisch X   Tjänstgörande ersättare 
S Brittsiv Åsberg X   Tjänstgörande ersättare 
S Roger Söderberg X   Tjänstgörande ersättare 
S Ulla-Britt Mikaelsson X    
S Peter Cyrillus X    
V Lars Handegard X    
V Ida Friberg X    
V Audrina Handegard X   Tjänstgörande ersättare 
V Nall Anneli Bringås X    

MP Mohammed Warsame  X    
MP Aron Knifström X   Tjänstgörande ersättare 
C Hans Gleimar X    
C Sarah Hjälm X    
C Leif Lindgren X    
C Jan Karlsson  X   
M HåGe Persson X    
M Håkan Frank X    
M Jan Lindeberg X   Tjänstgörande ersättare 
M Linus Henriksson X   Tjänstgörande ersättare 
M Jesper Gustafsson X    
M Bert Broman X    
M Irene Andersson  X    
M Torbjörn Tomtlund X    
L Johnny Karlsson X    

KD Jonas Wide X    
- Benny Rosengren   X   
- Roland Johansson   X   

SD Fredrik Trygg X    
SD Mari Karlsson Björk X    
- Torbjörn Norman  X   

SD Ann-Katrin Krainer  X   Tjänstgörande ersättare 
- Lennart Jansson  X   
K Kenth Andersson  X  Tjänstgörande ersättare 
 SUMMA 37 6   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2022-09-12 
 

  

Kommunfullmäktige 
  

 
 

§ 73  Dnr 2021/330 

 

Svar på motion - Sluta anlita privata 
bemanningssköterskor 

Beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Jorge Nunez (K) föreslår i en motion daterad den 2 november 2021 att: 

– Ludvika kommun slutar anlita bemanningssköterskor för att bedriva 
verksamhet inom äldreomsorgen. 

– Ludvika kommun utbildar och anställer egna undersköterskor inom 
sköterskeorganisationen fram till att man kan vara självförsörjande på 
egna sjuksköterskor. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen den 25 april 2022 § 
43. Nämnden föreslår att motionen avslås. Detta eftersom ett stopp av 
möjligheten av att använda bemanningssjuksköterskor skulle innebära att 
verksamheten i dagsläget inte kan uppfylla kraven på en patientsäker vård. 
Enligt lag får vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter endast utföras av legitimerad 
personal. Det är därför begränsat vilka uppgifter som kan delegeras till 
undersköterskor.  

I sjuksköterskeorganisationen finns redan undersköterskor anställda. Ett antal 
undersköterskor har också utökad delegering. Dessutom sker en översyn av 
vilka uppgifter som kan utföras av undersköterskor respektive sjuksköterskor. 
Nämnden ser gärna att det pågående projektet slutförs. Därefter kan det tas 
ställning till om en kompetensförsörjningsplan för att vidareutbilda sig till 
sjuksköterska på betald arbetstid är möjlig.  

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige går på vård- och 
omsorgsnämndens förslag till beslut och avslår motionen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2022 
2. Motion daterad 2 november 2022. 
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3. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 
april 2022 § 43. 

4. Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen daterad den 10 mars 
2022. 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022 § 113 
Arbetsutskottet den 16 augusti 2022 § 71 

Behandling 
Kenth Andersson (K) samt Roland Johansson (-) och Benny Rosengren (-) 
yrkar bifall till motionen. 

Åsa Bergkvist och Peter Cyrillus båda (S) samt Jan Karlsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Motionären 
Akten 
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§ 74  Dnr 2021/331 

 

Svar på motion - Tvångsförvaltning av fastigheter i 
Blötberget 

Beslut 
Fullmäktige avslår motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Jorge Nunez (K) föreslår i motion daterad 2 november 2021 att Ludvika 
kommun ansöker om tvångsförvaltning av Fastigheter i Blötberget ägda av 
Bostadsbolaget Hilldex AB, Erikstad Björneboll 13 464 92 Mellerud. Som skäl 
anger motionären att underhållet på fastigheterna är konsekvent försummat och 
att bolaget fortsätter med misskötsel av fastigheterna, trots krav på underhåll 
och vite. Motionären anser att inga människor ska behöva vara utsatta för 
ovärdiga bostadsförhållanden i Ludvika kommun. Motionären uppger att 
följande fastigheter berörs: Ludvika Gonäs 15:108, Ludvika Gonäs 15:6, 
Ludvika Gonäs 15:107, Ludvika Gonäs 13:24 och Ludvika Gonäs 77: 1.  

Den 24 februari 2022 inkom motionären även med en namnlista, som stöd för 
behovet av att tvångsförvalta fastigheterna.  

Om tvångsförvaltning 
Av bostadsförvaltningslagens (1977:792) andra paragraf framgår bland annat att 
hyresnämnden får besluta om ingripande i förvaltningen av en fastighet, om 
fastighetsägaren brister i sina skyldigheter mot bostadshyresgästerna genom att 

1. eftersätta underhållet av fastigheten eller 

2. annars förvalta fastigheten på ett sätt som inte är godtagbart för 
bostadshyresgästerna. 

Av fjärde paragrafen framgår att ett ingripande i förvaltningen kan avse 
antingen att hyresnämnden förelägger fastighetsägaren att åtgärda bristerna i 
förvaltningen (förvaltningsföreläggande) eller att hyresnämnden ställer 
fastigheten under förvaltning av en särskild förvaltare (tvångsförvaltning). 
Tvångsförvaltning får endast beslutas om ett förvaltningsföreläggande inte 
bedöms som tillräckligt för att uppnå en godtagbar förvaltning. Vid denna 
bedömning ska det särskilt beaktas hur allvarliga bristerna i förvaltningen är och 
om fastighetsägaren kan antas rätta sig efter ett förvaltningsföreläggande (§ 5).  
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Såväl kommun som hyresgästföreningen är behöriga att hos hyresnämnden 
ansöka om att fastighet ska ställas under särskild förvaltning (tvångsförvaltning) 
(§ 29).   

Ludvika kommun har såvitt känt aldrig ansökt om tvångsförvaltning av 
fastigheterna i Blötberget. Det är hyresnämnden som utser särskild förvaltare 
och av lagen framgår att till förvaltare ska utses bolag, förening eller annan som 
har erforderlig erfarenhet av fastighetsförvaltning (§ 8). Ludvika kommun skulle 
inte vara aktuell som särskild förvaltare.   

En särskild förvaltare ska nyttja fastighetens intäkter för att täcka 
driftskostnaderna. Om dessa inte räcker kan hyresnämnden förelägga ägaren att 
tillskjuta medel. Detta är sällsynt och meningslöst i de fall ägaren saknar likvida 
medel. Kommunen kan åläggas att förskottera den särskåda förvaltarens 
arvode, men inga andra kostnader. Kommunen kan aldrig åläggas eller på annan 
grund riva byggnad på tvångsförvaltad fastighet. 

Yttrande från myndighetsnämnden miljö och bygg 
Myndighetsnämnden miljö och bygg har fått motionen för yttrande, då 
nämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Nämnden har yttrat sig över motionen på sitt sammanträde den 20 april 2022 § 
61. Av nämndens yttrande framgår att de i princip delar motionärens 
uppfattning om behovet av tvångsförvaltning, men att de ändå i nuläge 
rekommenderar kommunen att avvakta med beslutet. Detta eftersom 
fastigheterna har ny ägare; Beryllium Properties AB. Enligt information i en 
artikel i ”Hem och hyras” webbversion den 11 mars 2022 avser den nye 
fastighetsägaren att rusta upp husen. Även räddningstjänsten Dala Mitt har fått 
liknande besked. Yttrandet i sin helhet finns bifogat tjänsteskrivelsen. 

Kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter  

Bakgrund 
De av motionären omnämnda fastigheterna rör två bostadsområden i 
Blötberget. Det första inkluderar de så kallade ”pensionärsbostäderna” (Gonäs 
77:1) och ”ungkarlshotellet” (Gonäs 13:24), det andra området de så kallade 
kasernerna (Gonäs 15:100 med flera). Själva yrkandet om att kommunen ska 
ansöka om tvångsförvaltning gäller fastigheter i Blötberget ägda av 
Bostadsbolaget Hilldex AB, Erikstad Björneboll 13 464 92 Mellerud.  

Ludvika kommun har beslutat om förelägganden år 2020 till dåvarande ägare 
Hilldex AB, men ägarbyte har försvårat processen och vite har enbart dömts ut 
av domstol i ett av föreläggandena. Räddningstjänsten Dala Mitts beslut om 
föreläggande gjorde att lägenheterna i fastigheten inte längre fick hyras ut. För 
närvarande finns det inte någon uthyrd lägenhet i fastigheten, varmed ansökan 
om tvångsförvaltning inte kan bli aktuell. Detsamma gäller för fastigheten 
13:24, där ingen lägenhet för närvarande heller är uthyrd. Även denna fastighet 
omfattas av Räddningstjänsten Dala Mitts förelägganden.  
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De fastigheter som hör till de så kallade ”kasernerna” har aldrig ägts av Hilldex 
AB, utan ägs enligt lagfart från 1998 av Blötbergets Fastigheter AB. Hyres- och 
arrendenämnden har under åren 2010 och 2018 handlagt sammanlagt 84 
ärenden rörande de aktuella fastigheterna. Ärendena har avsett 
åtgärdsföreläggande, återbetalningsskyldighet, skadestånd, tvångsförvaltning 
och dylikt. Sökande har varit såväl enskilda hyresgäster som 
hyresgästföreningen.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Motionären har i sitt yrkande uppgett att han vill att Ludvika kommun ansöker 
om tvångsförvaltning av Fastigheter i Blötberget ägda av Bostadsbolaget 
Hilldex AB, Erikstad Björneboll 13 464 92 Mellerud. De fastigheter som ägdes 
av Hilldex AB och som yrkandet därmed avser är fastigheterna Gonäs 13:24 
och Gonäs 77:1. Dessa ägs numera av Beryllium Properties AB.  

Eftersom fastigheterna Gonäs 13:24 och Gonäs 77:1 inte har några hyresgäster 
i nuläge och bostadsförvaltningslagen anger att hyresnämnden får besluta om 
ingripande i förvaltningen av en fastighet, om fastighetsägaren brister i sina 
skyldigheter mot bostadshyresgästerna, är det inte aktuellt med 
tvångsförvaltning för dessa fastigheter. Därtill har fastigheterna, vilket framgår i 
myndighetsnämnden miljö och byggs yttrande, ny ägare. Denna har uppgett att 
upprustning av fastigheterna ska ske.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige avslår motionen utifrån 
de skäl som framkommit i förvaltningens tjänsteskrivelse och i 
myndighetsnämnden miljö och byggs yttrande.  

Beslutsunderlag 
1. Motion daterad den 2 november 2021 
2. Protokollsutdrag inklusive yttrande från myndighetsnämnden miljö och 

byggs sammanträde den 20 april 2022 § 61 

Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2022 § 114 
Arbetsutskottet den 16 augusti 2022 § 72 

Behandling 
Kenth Andersson (K) yrkar bifall till motionen. 

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Motionären 
Akten  
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§ 75  Dnr 2022/5 

 

Redovisning av meddelanden till kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
a) KS 2022/123 – 00 

Yttrande över "Granskning av Ludvikamodellen Vägen till egen 
försörjning” 

Behandling 
Revisor Inez Knudsen (S) framför från övriga i revisorerna att man är nöjd med 
och tackar för svaret på granskningen.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 76  Dnr 2018/494 

 

Avsägelse och val av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden 

Beslut 
1. Fullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Fullmäktige väljer på förslag från valberedningen Magnus Lindström (C) till 

ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden till och  med 31 december 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Elsie-Marie Hörk (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden från och med 1 september. Ny ersättare bör därför utses. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Magnus Lindström 
Elsie-Marie Hörk 
Personalenheten 
Förtroendemannaregistret 
Registrator 
Akten 
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§ 78  Dnr 2018/496 

 

Val av revisor i Räddningstjänsten Dala Mitt, RDM 

Beslut 
Fullmäktige väljer på förslag från valberedningen Owe Asmola (M) till revisor i 
Räddningstjänsten Dala Mitt till och med 31 december 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Ann-Christin Anderberg (KD) har avsagt sig uppdraget som revisor i RDM. Ny 
revisor bör därför utses. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Owe Asmola 
RDM 
Personalenheten 
Förtroendemannaregistret 
Registrator 
Akten 
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§ 79  Dnr 2018/532 

 

Val av lekmannarevisor WBAB 

Beslut 
Fullmäktige väljer på förslag från valberedningen Bengt Andersson (M) till ny 
lekmannarevisor i WBAB till och med 31 december 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Ann-Christin Anderberg (KD) har avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i 
WBAB. Ny lekmannarevisor bör därför utses. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Bengt Andersson  
WBAB 
Personalenheten 
Förtroendemannaregistret 
Registrator 
Akten 
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§ 80  Dnr 2020/302 

 

Val av lekmannarevisor i Wessman Vatten & 
Återvinning AB 

Beslut 
Fullmäktige bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Ann-Christin Anderberg (KD) har avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i 
Wessman Vatten & Återvinning AB. Ny lekmannarevisor bör därför utses. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Valberedningen  

29


	Protokoll förstasida
	Aktuellt i kommunen 
	Beslut KF 2022-09-12
Aktuellt i kommunen 

	Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
	Beslut KF 2022-09-12
Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
	Sida 1
	Sida 2


	Antagnade av reviderad förbundsordning för Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU)
	Beslut KF 2022-09-12
Antagnade av reviderad förbundsordning för Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU)
	Sida 1
	Sida 2


	Uppdrag - internationell skola
	Beslut KF 2022-09-12
Uppdrag - internationell skola
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion - Revidering av Reglemente för arvode och ersättningar för förtroendevalda i Ludvika
	Beslut KF 2022-09-12
Svar på motion - Revidering av Reglemente för arvode och ersättningar för förtroendevalda i Ludvika
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Svar på motion - Bryt det digitala utanförskapet - inrätta kommunala IT-lotsar i Ludvika kommun
	Beslut KF 2022-09-12
Svar på motion - Bryt det digitala utanförskapet - inrätta kommunala IT-lotsar i Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion - Återskapa demensplatserna på Säfsgården
	Beslut KF 2022-09-12
Svar på motion - Återskapa demensplatserna på Säfsgården
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Svar på motion - Sluta anlita privata bemanningssköterskor
	Beslut KF 2022-09-12
Svar på motion - Sluta anlita privata bemanningssköterskor
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion - Tvångsförvaltning av fastigheter i Blötberget
	Beslut KF 2022-09-12
Svar på motion - Tvångsförvaltning av fastigheter i Blötberget
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Redovisning av meddelanden till kommunfullmäktige
	Beslut KF 2022-09-12
Redovisning av meddelanden till kommunfullmäktige 2022

	Avsägelse och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
	Beslut KF 2022-09-12
Avsägelse, ersätter i vård- och omsorgsnämnden

	Val av revisor i Räddningstjänsten Dala Mitt
	Beslut KF 2022-09-12
Räddningstjänsten Dala Mitt

	Val av lekmannarevisor i WBAB
	Beslut KF 2022-09-12
WBAB, styrelsen

	Val av lekmannarevisor i Wessman Vatten &Återvinning AB
	Beslut KF 2022-09-12
Wessman Vatten och Återvinning AB




