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Sammanträdesdatum

2019-05-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Tingshuset, Ludvika tisdag den 7 maj 2019 kl. 15: 40-15:50

Beslutande ledamöter Leif Pettersson (S)
Karin V Johnsson (M) tjänstgörande ersättare för HåGe Persson (M)
Hans Gleimar (C)
Åsa Bergkvist (S)
Roland Johansson (SD)
Rigmor Andersson (M) tjänstgörande ersättare för Håkan Frank (M)
Ingvar Henriksson (S)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän
Jan Lindström, kommunchef
Jan Sinclair, stöd- och styrningschef
Laila Dufström, kanslichef
Maria Östgren, kommunsekreterare

Övriga

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 63
Maria Östgren

Ordförande
Leif Pettersson (S)

Justerande
Ingvar Henriksson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-05-07 Paragrafer § 63

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten, Stadshuset

Underskrift
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Ärendelista

Val av justerare
§ 60 Anmälan av extra ärenden
§ 61 Muntlig information om kommunens 

resultat i Kommunens kvalitet i korthet 
(KKIK) 2018

2019/162

§ 62 Målvärden för år 2020 för resultatmåtten 
i kommunfullmäktiges styrmodell

2019/203

§ 63 Granskning av detaljplan för del av 
Ludvika 6:1 "Hillängskiosken" i Ludvika

2019/194

§ 64 Granskning av detaljplan för kvarteret 
Ljunghällen 8 med flera ”Förskola 
Marnäs” i Ludvika

2019/237

§ 65 Granskning av ny detaljplan för del av 
Ludvika 6:1 med flera ”Förskolor 
Biskopsnäset” i Ludvika

2019/224

§ 66 Granskning av ändring genom tillägg till 
detaljplan 278 för Rämsbyn 1:2 m.fl.

2019/198

§ 67 Antagande av detaljplan för Ludvika 5:70 
med flera, "Stora Hillänget" i Ludvika 
kommun

2019/236

§ 68 Fastighetsöverföring etapp 2 från 
Ludvika kommun till Ludvika kommun 
fastigheter AB, samt utökad borgen

2019/163

§ 69 Överföring av samhällsbetalda resor från 
kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden

2019/63

§ 70 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
fastighetsfrågor samt gator och vägar

2018/453

§ 71 Nya och uppdaterade frister för sotning 2019/197
§ 72 Redovisning av obesvarade motioner, 

2019
2019/187

§ 73 Teckningsrätt för bankräkningar, plusgiro 
med mera

2019/160

§ 74 Svar på motion - Skapa en 
kommungemensam fordonsorganisation 
och bilpool

2018/441
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§ 75 Svar på motion - Mentors in Violence 
Prevention

2018/385

§ 76 Svar på motion - Mer idrott och rörelse i 
skolan

2018/312

§ 77 Svar på motion - Bygg nytt badhus i 
Grängesberg

2018/247

§ 78 Svar på  motion - Utveckla Fjällberget i 
Grängesberg

2018/266

§ 79 Svar på  motion - Glasa in del av centrum 2018/246
§ 80 Svar på motion - Se över kommunens 

medlemskap i föreningar och 
samverkansorgan

2018/439

§ 81 Svar på motion - Storsatsning på 
hyresnära solel i LudvikaHem

2018/482
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 63 Dnr 2019/194

Granskning för detaljplan för del av Ludvika 6:1 
"Hillängskiosken" i Ludvika

Beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget till ny 

detaljplan för del av Ludvika 6:1 ”Hillängskiosken”.

2. Arbetsutskottet beslutar att paragrafen direktjusteras.  

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 28 februari 2018 § 23 planbesked för 
framtagande av ny detaljplan för rubricerat område. 

Planområdet ligger strax norr om riksväg 66 ”Gamla Bangatan” och begränsas 
av Hillängens idrottsplats (ABB arean) i öster. Norr och väster om planområdet 
finns det naturmark, vändplats och parkeringsplats som skiljer planområdet från 
en befintlig bebyggelse. Huvudsyftet är att göra det möjligt med 
komplettering/ombyggnad av anläggning av Hillängskiosken. Andra syften är 
att infarten till kiosken samt parkeringsplats söder om kiosken förbättras, och 
att tryggheten inom gång- och cykelvägar säkerställs. Infarten och planområdet 
har ingen betydelse för genomfartsprojektet.   

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Samråd pågick mellan perioden 29 januari och 12 mars. Under 
samrådet inkom tio yttranden, varav sex utan erinran. Granskning pågår till och 
med 30 april. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till ny 
detaljplan. Detaljplanen möjliggör för en företagare att växa och bidrar även till 
tryggare gång- och cykelväg. Båda syftena bidrar till att nå flera av de 
kommunövergripande målen. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens 
arbetsutskott inte har något att erinra mot förslaget.  

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen kommer att bekosta anpassning av gång- och cykelväg öster om 
byggnaden. Fastighetsägaren bekostar iordningsställande av kvartersmarken, 
t.ex. parkeringen. Företagaren bekostar avstyckningskostnader. Kommunens 
intäkter kommer från avstyckningen från Ludvika 6:1. 
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 10 april 2019. 
2. Granskningshandlingar: 

- Kungörelse, daterad 9 april 2019.
- Planbeskrivning tillhörande ny detaljplan för del av Ludvika 6:1 

”Hillängskiosken”, upprättad i april 2019. 
- Plankarta, upprättad i april 2019. 
- Samrådsredogörelse, daterad 8 april 2019.

3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 28 
februari 2019 § 23.  

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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