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Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, Ludvika, kl. 9.00 

Beslutande ledamöter 
 

Hans Gleimar (C ), kommunstyrelsen 
Lars Handegard (V), vård- och omsorgsnämnden 
Susanne Andersson (S), kultur- och fritidsnämnden 
Magnus Erbing (M), samhällsbyggnadsnämnden 
Ingvar Henriksson, LudvikaHem  
Ann-Christin Wärnberg, PRO Ludvika 
Ulla-Britt Mikaelsson, PRO Grängesberg 
Anne-Marie Lindström, PRO Saxdalen 
Jeanette Schander, PRO Säfsnäs 
Leif Johansson, SPF Seniorerna 
Pia Andersson, Grangärdebygdens SPF 
Helena Bååth, SKPF 
Eva Gerlström, SKPF  
 

Ej beslutande ersättare Ulla-Britt Öberg, PRO Grängesberg 
Ingegerd Andersson, PRO Saxdalen 
Tommy Gylling, SPF Seniorerna 
Nils Nyström, Grangärdebygdens SPF 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Eva Björsland, vård- och 
omsorgsförvaltningen 
Mikaela Nordling, kommunstyrelsens 
förvaltning 
Mikael Müller § 23-26 
Cathrine Flodström Backlund § 29 

Tjänstemän 
Maja Hamnevik § 30 
Ki Eriksson § 31 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 23 - 32 
 Mikaela Nordling  

 Ordförande   
 Ann-Christin Wärnberg  

 Justerande   
 Eva Gerlström   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-09-26 Paragrafer § 23 - 32 

Datum då anslaget sätts upp [Datum] Datum då anslaget tas ned [Datum] 

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten 
 

Underskrift   
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§ 23  

Val av justerare 
Eva Gerlström, SKPF, väljs till protokolljusterare.  

  



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(14) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 24  

Genomgång av föregående protokoll 
Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll. Protokollet läggs till 
handlingarna. Följande frågor diskuterades under genomgången:  

Fråga om kulturfastigheter i samband med fastighetsöverföringen – handlar 
bland annat om sädesmagasinet. Kan hända att de ska föras över i en senare 
omgång, enligt information från Ingvar Henriksson. Folkets hus går med i 
etapp 2. Seniorboendet i Grängesberg ska vara inflyttningsklart i mars 2020. 
Har fått ordning på oljesaneringen.  

Stadsparken –  Ann-Christin Wärnberg ringde Elin Kask på kommunen då 
Ann-Christin fått många kommentarer om parken. Den stora förändringen är 
att lekplatsen flyttas mot parkeringen, då bilarna håller lägst hastighet där. Även 
promenadstråken flyttas.  

Fixartjänsten – motionen är inte besvarad.  

Sandpåsar – Ann-Christin Wärnberg har kontaktat kommunen och bett att 
kommunen fyller sandlådor på olika ställen i kommunen. Kunde finnas flera 
gröna sandlådor i kommunen. Lars Åhlenius, chef för gata och park, har fått en 
lista med önskemål på var lådorna kunde finnas.  

IVPA tilläggsavtal – Arne Adolfsson, säkerhetschef, har begärt avtalet men 
ännu inte fått det. Han behöver ha sett avtalet innan han kan gå vidare med 
frågan.  
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§ 25  

Dagordningen godkänns 
Dagordningen godkänns.  
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§ 26  

Utbildning för pensionärsrådet i kommunens mål 
Mikael Müller föredrar kommunens mål och hur väl kommunen nådde dem år 
2018. Finns tre övergripande strategiska målområden indelade på fem 
kommunövergripande verksamhetsmål. De tre målområdena är: barn och unga, 
arbete och näringsliv, livsmiljö.  

Nämnderna bryter sedan ner de kommunövergripande verksamhetsmålen till 
18 delmål, som mäts. Ifjol förbättrade kommunen 13 av 18 mål. Se bilaga 1 för 
hela presentationen. 

Under ärendet dök följande frågeställning upp: Hur har barnen upplevt flytten 
från Saxdalen till Blötbergets skola? Har det skett någon utvärdering? 
Pensionärsrådet vill ha återkoppling från social- och utbildningsnämnden på 
denna fråga.  

Beslut 
Pensionärsrådet skickar ovanstående fråga till social- och utbildningsnämnden 
och önskar få svar på frågan.  

  

Beslut skickas till 
Social- och utbildningsnämnden 
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§ 27  

Aktuellt från nämnderna 
Kommunstyrelsen, Hans Gleimar 
Ludvika fyller 100 år – varit många evenemang och har fungerat bra. Det byggs 
bostäder, LudvikaHem har påbörjat byggnationerna vid systembolaget. 
Kommunen håller på med en strukturomvandling; man jobbar mer och mer i 
olika samarbetsformer. Kommer bli en gemensam servicenämnd för IT för 
Smedjebacken och Ludvika från och med årsskiftet 2020.  

Kommunstyrelsen är inne i en budgetprocess, som avslutas i november. 
Ekonomin är ansträngd i kommunen. Prognosen visar på ett underskott; social 
välfärd och äldreomsorgen gör underskott. Viktigt att kommunen gör ett 
nollresultat eller bättre, annars har kommunen tre år på sig att återställa 
underskottet. Högt försörjningsstöd i kommunen. Är ett strategiskt problem att 
komma tillrätta med försörjningsstödet, då många mottagare av ekonomiskt 
bistånd inte har de rätta kvalifikationerna som arbetsmarknaden söker. Ludvika 
kommun får 13 miljoner kronor från staten från höstens budgetproposition. 
Går in i den kommunala kassan. Ludvika har numera en tjänsteperson som 
jobbar med olika former av bidrag.  

Samhällsbyggnadsnämnden, Magnus Erbing 
Sandlådor ska placeras ut, enligt information Magnus fick av Lars Åhlenius 
under mötet. Samhällsbyggnadsnämnden driver en mängd olika projekt och är 
ofta involverade i saker. Största projektet är genomfarten, där Trafikverket är 
ägare av projektet.  

Fredriksbergsområdet – nära att komma fram med en expropriation för att 
möjliggöra sanering av fabriksområdet.  

Nämnden jobbar med vintervägunderhållet. Finns sällan tillräckligt 
budgetmedel för snöröjning. Nämnden försöker hitta nya lösningar för att 
hantera budgeten kopplad till snöröjningen. Nämnden ska lägga ett förslag om 
att se över gatubelysningen i kommunen. Ska lysa på rätt ställen vid rätt tillfällen 
för att bidra till en trygg och säker kommun.  

Pensionärsrådet vill gärna få resultatet av trafikenkäten på nästa möte.  
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Vård- och omsorgsnämnden, Lars Handegard 
Föreningsbidrag – arbetsutskottet beslutar om dem. Förra året togs beslutet i 
december. Lars tror beslut tas den 11 december för i år.  

Ekonomin är den stora frågan i nämnden, då nämnden överskrider budgeten. 
Pensionärsrådet blir inbjudet till en särskild träff den 3 oktober då bland annat 
boendet i Fredriksberg ska diskuteras. Blir ny budgetdiskussion i slutet på året 
då budgetramen är satt.  

Eva Björsland, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen bjuder 
pensionärsrådet till Marnäsliden den 3 oktober kl. 10.00 för information om 
strukturförändringen.  

Kultur- och fritidsnämnden, Susanne Andersson 
Nämnden har fått jobba vidare med ekonomin för att spara pengar. De 
evenemang kommunen höll pausades på Hammarbacken, men var en del 
evenemang i sommar ändå som föreningar ordnade eller som hölls i samband 
med Dan Andersson veckan. Man håller på och renoverar caféet, och hoppas 
på en extern företagare som vill driva caféet nästa år.  

Susanne berättar att avtalet med Bowlingalliansen, som driver bowlingen, skrivs 
för ett år i taget.  

Susanne informerar även att lasarettets bibliotek inte ingår i 
bibliotekssamverkan i Dalarna.  

Grängesbergsbadet – i dagsläge samma tider som innan man minskade 
öppettiderna.  

Har påbörjat diskussioner om att kultur- och fritidsnämnden eventuellt ska 
inkorporeras med samhällsbyggnadsnämnden. 

På förvaltningen har man sparat in en tjänst som föreningskonsulent och en 
kultursekreterare.  

En procentsregeln för utsmyckning av offentliga miljöer gäller även vid 
trafikbyggnationer. Magnus Erbing berättar att i samband med att genomfarten 
görs kommer utsmyckningar av gångtunnlarna att göras, så de blir ljusa och 
vackra. Tunnlarna ska inbjuda till gång. Kommer även någon form av extra 
utsmyckning då riksvägen blir klar 2023. Man ska även försöka få in externa 
medel.  

Frågan ställs om även Ludvika är drabbat av oroligheter på biblioteken. 
Susanne informerar om att det finns problem med en grupp ungdomar som 
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driver runt mellan bibliotek, Haffas och sporthallen. Maria Morén deltar i nästa 
pensionärsråd och kan säkert ge ytterligare information.  

Hästmålningen vid Garvarns torg har mottagits väl.  

Eventuellt behöver nämnden ta ställning till om alla nuvarande badplatser ska 
drivas i kommunal form, för att spara ytterligare medel.  

En fråga ställs om möbler på Saxdalens Folkets hus. Enligt information från 
Ingvar Henriksson har inga möbler tagits bort från huset.  

LudvikaHem, Ingvar Henriksson 
Kommunfastigheter har ca 200 pågående projekt. Bygger 52 nya lägenheter på 
Tjädern bakom Systembolaget. Bygger om kommunhuset i Grängesberg till 14 
seniorlägenheter. Är fullbelagd. Inflyttning i mars 2020. Förskjutningen beror 
på miljösaneringen som krävdes.  

Har tagit över Kvarngatan – idag finns det fyra tomma lägenheter på 
Kvarngatan jämfört med 22 lägenheter tidigare. Håller på med ett LSS boende i 
Marnäs, blir sex lägenheter. Driften av verksamheten invigs i januari, tillägger 
Eva Björsland.  

Inga ytterligare lägenheter för äldre är planerade för närvarande. Förs 
diskussioner med andra intressenter om Orren, eventuellt kan där bli några 
seniorbostäder också. Inget säkert idag dock.  

I höst påbörjar man byggandet av åtta hyreslägenheter på Laggarudden.  

Inget klart med försäljning av LudvikaHems fastigheter ännu. Om LudvikaHem 
ska kunna bygga i framtiden måste styrelsen titta på hur man kan finansiera 
nybyggnationer.  
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§ 28  

Aktuella uppföljningar 
Digicenter – Maria Morén, bibliotekschef, kommer och informerar om de 
planer som finns i kommunen på pensionärsrådet den 28 november.  
Jan Lundberg, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, medverkar på mötet 
den 28 november.  

Kvarvarande uppföljningar: trafikomläggningar och regler för gång och 
cykelvägar, resultatet av enkäten för trafiken i kommunen, uppföljning av 
omläggning av kollektivtrafiken och bostadsförsörjningsprogrammet.  

  



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(14) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29  

Information om värdighetsgarantierna 
Cathrine Flodström Backlund, verksamhetsutvecklare på vård- och 
omsorgsförvaltningen informerar om förvaltningens arbete med 
värdighetsgarantierna.  

År 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen . Uppmaning till 
kommunerna att göra egna lokala värdighetsgarantier. Gjordes tre lokala 
värdighetsgarantier i Ludvika. Presentationen finns som bilaga 2.   

Cathrine berättar också att alla har rätt till en stunds utevistelse dagligen, utifrån 
en motion som bifölls i år. Kan finnas behov av att revidera 
värdighetsgarantierna, med fler mer detaljerade garantier. Om nämnden ger ett 
uppdrag att se över värdighetsgarantierna behöver man även säkerställa att de 
implementeras.  

Värdighetsgarantiernas två första garantier gäller även för personer med 
hemtjänst, medan den tredje endast gäller personer på boenden.  

Pensionärsrådet efterlyser en uppföljning av värdighetsgarantierna. Cathrine 
menar att de måste få ett uppdrag av vård- och omsorgsnämnden för att jobba 
vidare med värdighetsgarantierna.  
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§ 30  

Kommunala regler gällande fallfärdiga hus och 
tomter 
Biträdande bygglovshandläggare Maja Hamnevik berättar om den tillsyn 
kommunen utövar enligt plan- och bygglagen. Hennes presentation finns som 
bilaga 3.  

Maja berättar att denna typ av tillsynsärenden ofta tar lång tid. En utmaning kan 
till exempel vara att hitta fastighetsägaren. För närvarande har man cirka 70 
ärenden.   
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§ 31  

Kommunens nya hemsida 
Ki Eriksson, som jobbar som kommunikatör och har lett arbetet med att ta 
fram en ny hemsida för kommunen, visar upp kommunens nya hemsida. Hon 
berättar bland annat att sidan är responsiv, vilket betyder att hemsidan anpassas 
utifrån den plattform den visas på. Grundsidan är även tillgänglighetsanpassad 
och språket ska vara lättbegripligt. Det finns en lyssna funktion på hemsidan för 
dem som behöver få den uppläst. Det finns även samlat kontaktuppgifter till 
olika verksamheter under ”kontakt” uppe i högra hörnet. Sökfunktionen är mer 
avancerad och likaså finns det möjligheter att söka och sortera bland 
kommunens E-tjänster och blanketter.  

Ki uppmanar alla som har synpunkter på hemsidan att skicka in synpunkterna, 
så hon kan jobba med att vidareutveckla sidan. Synpunkter kan skickas in via 
hemsidan.  

Ki passar även på och informerar pensionärsrådet om att det finns möjlighet att 
anmäla sig till bussrundturen i kommunen, som ordnas till helgen.  
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§ 32  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor föreligger.  
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