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Beslutande ledamöter 
 

HåGe Persson (M), kommunstyrelsen 
Åsa Bergqvist (S), vård- och omsorgsnämnden 
Magnus Erbing (M), tjänstgörande ersättare samhällsbyggnadsnämnden 
Alexander Trygg, LudvikaHem  
Ann-Christin Wärnberg, PRO Ludvika 
Leif Nyblom, PRO Grangärdebygden 
Lars Öberg, PRO Säfsnäs 
Anne-Marie Lindström, PRO Saxdalen 
Leif Johansson, SPF Seniorerna 
Pia Andersson, Grangärdebygdens SPF 
Helena Bååth, SKPF 
Eva Gerlström, SKPF  
Ulla-Britt Öberg, tjänstgörande ersättare PRO Grängesberg 
 

Ej beslutande ersättare Hans Gleimar (C), kommunstyrelsen 
Anders Hellstrand, LudvikaHem 
Berit Selkman, PRO Grangärdebygden 
Jeanette Schander, PRO Säfsnäs 
Ingegerd Andersson, PRO Saxdalen 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Eva Björsland, vård- och omsorgsförvaltningen 
Lotta Daun Messing, vård- och omsorgsförvaltningen 
Maria Östgren, kommunstyrelsens förvaltning 
Henrik Axelsson, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Maria Morén, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Övriga 
 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 33 - 43 
 Maria Östgren  

 Ordförande   
 HåGe Persson  

 Justerande   
 Ann-Marie Lindström   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-11-28 Paragrafer § 33 - 43 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten 
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§ 33  

Val av justerare 
Ann-Marie Lindström, PRO, väljs till protokolljusterare.  
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§ 34  

Genomgång av föregående protokoll 
Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll. Protokollet läggs till 
handlingarna.  
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§ 35  

Dagordningens godkänns (med ev. ändringar) 
Följande punkt utgår: 

− Punkt 9 ”Presentation av chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen – 
Jan Lundberg” utgår.  

Följande punkt läggs till: 

− Trafikstrategi Ludvika kommun. 
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§ 36  

Aktuellt från nämnderna 

Kommunstyrelsen – HåGe Persson 
− Kommunchefen går i pension under första halvåret 2020. 

Rekryteringsprocessen har påbörjats.  

− Kort genomgång av kommunens budget för 2020 som beslutades av 
fullmäktige den 11 november, se bilaga 1.  

− Den antagna strukturåtgärdsplanen löper under tre år. 

− Beslut har tagits om en sammanslagning av arbetsmarknadsenheten och 
integrationsenheten för att få en effektivare verksamhet. 

− Utredning av administrationen pågår i kommunstyrelsens förvaltning.  

− Kommunstyrelsens förvaltning har beslutat att ta bort tjänsten kanslichef, 
ansvaret för kansliet ligger nu direkt under stöd-och styrningschefen.  

− En näringslivsstrategi ska tas, näringslivschef Erik Odens är ansvarig och 
jobbar med den.  

Samhällsbyggnadsnämnden – Magnus Erbing 
− En snösväng kostar cirka 250 000 kronor. 

− För att få en effektivare verksamhet sker nu en översyn av förvaltningens 
organisation.  

− En minigolfbana kommer att byggas vid Väsmanstranden 

− Klagomål från vissa vägföreningar. Det är dock inte alltid kommunens 
ansvar utan kan ligga på Lantmäteriet. Om vägföreningarna inte sköter 
vägarna så tar Lantmäteriet över.  

− Belysning saknas på vissa cykelbanor. Kommunen har idag inga pengar till 
det. Vissa cykelbanor är dessutom Trafikverkets ansvar.  

Vård- och omsorgsnämnden – Åsa Bergqvist 
− Budgetramen för vård- och omsorgsnämnden är 578 miljoner kronor. En 

extra satsning med 500 000 kronor för utemiljö är beslutad. Det är inte klart 
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än vad pengarna ska gå till, beslut tas under nästa år. Alla bör dock vara 
delaktiga, både personal och brukare.  

− Nämnden vill öka föreningsstödet inför nästa år.  

− Åsa Bergkvist passar på att tacka pensionärsorganisationerna för deras 
engagemang och goda samarbete i samband med årets Seniormässa.  

− Vid senaste nämndsammanträdet redovisades den årliga 
brukarundersökningen. Pensionärsrådet får ta del av den längre fram.  

− Ny ledningsstruktur inom förvaltningen från 1 februari nästa år, inget 
formellt beslut fattat än. I stort innebär det att förutom förvaltningschefen 
finns en verksamhetsutvecklare med ledningsstöd och utöver det fem 
verksamhetschefer och under dem enhetschefer. Information om den nya 
ledningsstrukturen kommer på nästa pensionärsråd. 

− Regeringen har tillsatt en kommitté och utsett en nationell samordnare för 
en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och 
omsorg, bilaga 2.  Uppdraget ska redovisas den15 juni 2021.  

− Åsa flaggar för att det finns pengar för pensionärsföreningar att söka hos 
Socialstyrelsen. Bland att för att bidra till att motverka ofrivillig ensamhet 
bland äldre, bilaga 3. 

Kultur- och fritidsnämnden  
Ingen representant på plats.  

− Nämnden har kommit i fas med sin budget.  

− En översyn ska göras om en eventuell sammanslagning med 
samhällsbyggnadsnämnden.  

LudvikaHem – Alexander Trygg 
− Seniorboende i Grängesberg är snart klart. Det blev något dyrare än 

beräknat på grund av oplanerad sanering.  

− LudvikaHemkommer inte att bygga bostäder på Folkets Hus-parkeringen 
utan det måste till andra aktörer för det.  

− Krav finns på att den som köper att ha ett ansvar för hyresgästerna. 
LudvikaHem ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden. De tittar nu på 
att avyttra delar av sitt bestånd. 

_________ 
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§ 37  

Strukturplan vård- och omsorg 
Förvaltningschef Eva Björsland, biträdande områdeschef Lotta Daun Messing 
samt nämndens ordförande Åsa Bergkvist informerar om strukturplanen, bilaga 
4 och om vad som händer framöver, bilaga 5. 

Förslaget grundar sig på befolkningsprognosen och behov och efterfrågan av 
äldreboenden. Väntetiden på en plats på äldreboende har minskat i hela landet 
och i Ludvika är den betydligt kortare än i övriga kommer. Detsamma gäller 
beslut om boende som inte verkställts inom tre månader.  

I Jämförelse med andra kommuner är andelen äldre som bor i äldreboende hög 
i Ludvika jämfört med andra kommuner.  

En tom plats kostar mellan 2 358 kronor till 6 345 kronor i utebliven hyra per 
månad. Flest tomma platser finns på Milan och Ängsgården som båda är 
boenden med hemtjänstinsatser. På demensboenden och de särskilda boendena 
med heldygnsomsorg finns inga lediga platser. 

Det behövs en äldreboendeplan och en anpassning av platser efter dagens 
behov och fler demensplatser. Man bör även kunna möta personer med 
komplexa behov från en mindre grupp av äldre som behöver specifik 
omvårdnad som är individuellt anpassad.  

Antalet boendeplatser med heldygnsomsorg minskas, men antalet platser med 
hemtjänstbeslut samt demensplatser ökar. Demensplatser kommer att finns i 
Sunnansjö, Grängesberg och Skogen. Särskilda boenden med hemtjänstbeslut 
är Ängsgården och Milan.  

Omvandlingen från platser med heldygnsomsorg i Fredriksberg innebär att man 
kan öppna upp Säfsgården för andra än de som bor där, t ex en med 
lunchmatsal.   

Vad händer nu? 
Inget har verkställts ännu efter beslutet. Man är fortfarande i planeringsstadiet 
och kommer att vara det ett bra tag framöver.  

Personer med en demensdiagnos som bor på Granliden har nu möjlighet att 
ansöka om en demensplats istället.  

De som inte vill ansöka om detta kommer att få byta lägenhet på Granliden om 
de vill bo kvar i samma boendeform som i dag. Omflyttningarna kommer att 
ske under hösten och successivt framöver. Flyttarna ombesörjs av kommunen. 



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(17) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

De som i dag bor på Säfsgården kommer att få träffa en biståndsbedömare för 
att se över sitt behov av insatser. 
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§ 38  

Aktuella uppföljningar 
Kvarvarande uppföljningar:  

− Presentation av Jan Lundberg, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 
− Bostadsförsörjningsprogrammet 
− Fixartjänsten 
− IVPA 
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§ 39  

 

Svar från social- och utbildningsnämnden på 
pensionärsrådets fråga om skolnedläggningen i 
Saxdalen och elevernas trivsel 
Sammanfattningsvis upplevs att sammanslagningen varit positiv för både elever 
och lärare samt att man kan se en positiv utveckling gällande meritvärden. 

Svaret från  social- och utbildningsnämnden bifogas protokollet, bilaga 6. 
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§ 40  

Bibliotekets arbete med digitalt stöd  
Information från Maria Moren, bibliotekschef i Ludvika kommun sedan fyra 
och ett halvt år tillbaka.  

Bibliotek finns i Ludvika, Grängesberg, Nyhammar och Fredriksberg. Maria 
berättar ett en biblioteksplan finns där olika grupper är prioriterade, bland annat 
barn och unga, personer med funktionsvariationer samt personer från andra 
länder. 

Det är ett högt tryck på biblioteket. Många kommer in för att de behöver 
praktisk hjälp med olika saker. Dessutom besöker samtliga skolklasser 
biblioteket. 

Det finns möjlighet att boka en tid för att få hjälp av bibliotekspersonalen men 
oftast försöker de vara behjälpliga till direkt vid besöket. En del behöver hjälp 
med sin smartphone eller läsplatta samt att fylla i ansökningsblanketter med 
mera. Det man inte ställer upp med är att hjälpa till med att betala räkningar 
eller annat som har med pengar att göra, däremot får man låna dator och 
skrivare. Biblioteket tar ut en avgift på 3 kronor per papper vid kopiering, att 
skanna är gratis.  

Det finns planer på en enkel typ av medborgarkontor med en stående tid då 
personer från olika instanser finns på plats på biblioteket. En variant av detta 
finns redan idag på Arbetsförmedlingen, men verkar inte vara så välbesökt.  

Alla bibliotek i Sverige har ett ansvar att minska det digitala utanförskapet. Men 
det finns inget direktiv på vad som ska göras. Möjlighet finns att söka pengar 
hos statens kulturråd. Det ser mycket olika ut i landet. Idag pågår ett ettårigt 
projekt med barn och ungdomar i Ludvika för läsfrämjande  

  



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(17) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 41  

Trafikstrategi och trafikenkät 
Henrik Axelsson från samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om 
trafikstrategi och redovisar resultat från trafikenkäten. 

Vad är en trafikstrategi? 
− Ska redogöra för den riktning kommunen vill ge sitt arbete med 

trafikfrågor. 
− I Ludvika kommuns översiktsplan står det att en trafikstrategi bör 

upprättas. 
− Utöver nationella och regionala mål ska denna trafikstrategi vara förenlig 

med gällande översiktsplan. 

Syfte med trafikstrategi 
− Att utgöra en sammanhållande strategi för hur trafiken bör utvecklas för att 

kommunen ska uppnå ett hållbart och attraktivt samhälle utifrån de tre 
hållbarhetsaspekterna; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

− Att utgöra ett dokument som på ett enhetligt sätt samlar trafikfrågorna och 
tydliggöra dessa i sammanvägningen med andra intressen i 
samhällsplaneringen. 

Trafikenkät 
Vidare informerar Henrik om trafikenkäten.  

Enkäten låg ute i en månad. Det var 446 personer som svarade på enkäten, av 
dessa var 65 procent kvinnor. Det var få yngre och äldre som svarade och de 
flesta svaren kom från de som bor i småhus. 

Fråga 1 Vanligaste transportsättet 
− Bilen är det dominerande trafikslaget till arbete och skola, fritidsaktiviteter 

och livsmedelsaffär uppgav de som svarat på enkäten. 

− Färdsättets kostnad är viktigt för 24 procent och inte viktigt för cirka 50 
procent. Ekonomin är viktigare för kvinnor än män.  

− Färdsättets klimatpåverkan är inte särskilt avgörande för de flesta. För cirka 
50 procent av de svarande är det sällan eller aldrig en faktor som det tas 
hänsyn till. Större andel män som svarat aldrig och större andel kvinnor 
som svarat ofta. 
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Fråga 2 Kollektivtrafik 
− Varannan svarande har inte rest med buss eller tåg det senaste året. 

− Av de som reser är det 40 procent som anser att det sällan går bussar/tåg 
som är tidsmässigt anpassade för hur de vill resa. 20 procent tycker att ofta 
eller alltid gör förbindelser som passar dem och 34 procent upplever att de 
alltid eller ofta blir försenade med kollektivtrafik. 

− På frågan om vad gör dig irriterad, var svaren: främst restid och lång resväg, 
hållplatsernas läge och utformning och äldre (65+) upplever att de har långt 
till hållplats. 

Fråga 3 Bil 
− Bil är det vanligaste resesättet hos de som svarat på enkäten. 

− De flesta (60 procent) blir sällan försenade, medan runt 15 procent ofta blir 
det. 

− De flesta (40 procent) tycker det är enkelt att hitta parkeringsplats i centrala 
Ludvika medan 27 procent tycker det är svårt. 

− På frågan vad gör dig irriterad, var svaren: bristande vägunderhåll och sikt. 
Därefter är andra fordonsförare och köer samt att hitta ledig 
parkeringsplats. Män är mer irriterade än kvinnor i trafiken.  

Fråga 4 Gång 
− 65 procent går flera gånger i veckan, 11 procent går väldigt sällan och 23 

procent går flera gånger i månade. 

− De flesta tycker det är enkelt att hitta dit de ska och det är sällan man blir 
försenad på grund av externa faktorer. 

− Var fjärde person som svarat känner sig otrygga eller mycket otrygga när de 
går. Yngre och kvinnor är mer otrygga än män och äldre. 

− På frågan vad gör dig irriterad, var svaren: avsaknad av belysning (något fler 
kvinnor än män), konflikter med andra trafikanter samt passager och 
avsaknad av gångvägar. Fler män än kvinnor har svarat att inget irriterar 
dem.  

Fråga 5 Cykel 
− 68 procent av de som svarat har cyklat senaste året och 35 procent gör det 

nästan dagligen.  

− Många använder cykel, men inte som vanligaste transportsättet.  
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− Få blir försenade av externa faktorer. Det är enkelt att hitta dit man ska och 
att parkera cykeln i centrala Ludvika. 

− På frågan vad gör dig irriterad, var svaren: konflikter med andra trafikanter, 
på sträcka och korsning, bristande underhåll, trygghet och belysning (fler 
kvinnor). 

Enkäten ligger som underlag när man nu håller på att se på en vision på 
framtida trafik. 

Regler för gång- och cykelväg 
Bron över riksvägen – vad gäller? 

Oftast finns en skylt, om inte så är det är vänster som gäller för gående och 
cykling i mitten.  
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§ 42  

Sammanträdesdatum 2020 

Beslut  
Pensionärsrådet fastställer följande datum för år 2020: 

Sammanträdesdagar kl 9.00-12.00 i sessionssalen, Stadshuset: 

− 20 februari 
− 14 maj 
− 8 oktober  
− 3 december. 

 
Beredningar kl 8-8.45 på Mikaela Nordlings tjänsterum: 

− 3 februari  
− 27 april  
− 21 september  
− 18 november  

  

Beslut skickas till 
Kommunikatörer för publicering på hemsidan (endast sammanträdesdatum) 
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§ 43  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

Sammanträdet avslutas med att ordföranden önskar pensionärsrådets ledamöter 
och ersättare en God Jul och ett Gott Nytt År.  
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