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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-12-16 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 119  Dnr 2021/815 

 

Nyttjanderättsavtal för Ludvika Ridklubb 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner bifogat nyttjanderättsavtal 
där Ludvika ridklubb ges rätt att ianspråkta ett område vid Jägarnäs för 
ridslinga, som även är anpassad för häst med vagn. Fastigheterna som berörs är: 
Jägarnäs 1:15 samt Rävsnäs 3:3. Nyttjanderätten löper på 12 år och är 
kostnadsfri, se bilaga 2 för karta. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika ridklubb har kontaktat kommunen för att få anlägga en ridslinga vid 
Jägarnäs, som även är anpassad för häst med vagn. Området angränsar mot 
vattenområdet och därför krävs strandskyddsdispens, vilket även är ett krav för 
nyttjandeavtalets giltighet. För att finansiera och bygga anläggningen kommer 
medel att sökas externt. Ett krav som framförts från extern bidragsgivare är att 
nyttjanderätten ska gälla för en tid av minst 10 år. Nyttjanderättsavtalet är 
skriven på 12 år just med tanke på att förseningar kan uppstå i projektet och av 
den anledningen kan 10 år vara för snålt tilltaget. Markerad gång- och cykelväg 
inom området kommer inte att påverkas av ridslingan då sträckningen kommer 
att dras öster om gång- och cykelväg. Eventuellt staket som uppförs ska hålla 
öppningar så att privatpersoner att passera inom och genom området. På sikt 
kan belysning tillkomma som gynnar både ridklubb tillika gående och cyklister 
inom området. Ansvarig tjänsteman ser positivt på initiativet och bedömer att 
det rörliga friluftslivet påverkas i mindre utsträckning. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2021. 
2. Bilaga 1, Nyttjanderättsavtal. 
3. Bilaga 2., Karta. 
4. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 101. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Exploateringsingenjör för handläggning 
Planeringschef för kännedom 
Akten 
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2021-12-16 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 120  Dnr 2021/877 

 

Nyttjanderättsavtal för basketplan vid Skuthamn 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner bifogat nyttjanderättsavtal, 
se bilaga 1, där Kristliga föreningen av unga människor (KFUM) ges rätt att 
ianspråkta ett område vid Skuthamn på fastighet: Ludvika 6:1, för att anlägga en 
basketplan, se bilaga 2. Nyttjanderätten löper på 12 år och är kostnadsfri. 

Beskrivning av ärendet 
KFUM, basket, har kontaktat kommunen för att få anlägga en basketplan vid 
Skuthamn angränsande till vollyboll planen.  Då medel söks externt är ett krav 
att nyttjanderätten ska löpa på minst 10 år för att bidrag ska beviljas. 
Nyttjanderätten är skriven på 12 år just med tanke på att förseningar kan uppstå 
i projektet och av den anledningen kan 10 år bli för kort tid. Eventuell 
strandskyddsdispens ska sökas samt beviljas för att nyttjanderättsavtalet ska 
giltighetsförklaras, annars är nyttjanderättsavtalet ogiltigt. Nyttjanderättshavaren 
är medveten om att planen kommer att placeras direkt ovanpå befintliga vatten- 
och avloppsledning och av den anledningen kan inte någon form av 
ekonomiskt ansvar åläggas varken Ludvika kommun, ledningsägaren eller 
entreprenör, ifall ledning går sönder och skada uppkommer på planen, för detta 
ansvarar nyttjanderättshavaren fullt ut. Såsom skada räknas om åtkomst till 
området behöver göras för att laga ledning eller om tillträde behöver göras av 
annan anledning. För återställande av planen svarar KFUM, där även 
markarbeten ingår för att kunna asfaltera planen på nytt. Ansvarig tjänsteman 
ser i övrigt positivt på etablering av basketplanen på aktuellt område.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2021. 
2. Bilaga 1, Nyttjanderättsavtal. 
3. Bilaga 2, Karta över området. 
4. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 102. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Exploateringsingenjör för handläggning 
Planeringschef för kännedom 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 121  Dnr 2021/131 

 

Godkännande av granskningsutlåtande och beslut om 
antagande av ändring av detaljplan 193 och 214 i 
Dröverka 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna 

granskningsutlåtandet för ändring av plan 193 och 214 enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap 17 §. 

2. Kultur och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta ändring av 
detaljplan 193 enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

3. Kultur och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta ändring av 
detaljplan 214 enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

Beskrivning av ärendet 
Området för planändringarna ligger i Dröverka, alldeles intill sjön Väsman i 
Ludvika kommun. Huvudsyftet är att öka byggrätterna inom 
bostadsfastigheterna i Dröverkaområdet. 

Samråd genomfördes från och med den 18 december 2020 till och med den 29 
januari 2021. Under samrådet kom det in 29 yttranden varav 24 med 
synpunkter och fem utan erinran. 

Granskning har genomförts och pågick från den 18 juni till och med den 28 juli 
2021. Av inkomna yttranden var sju med synpunkter och fyra utan erinran. 

Samrådsyttranden föranledde ändringar i planärendena på några punkter inför 
granskningen. Detta har gjort att antalet negativa synpunkter har minimerats i 
granskningsskedet.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021. 
2. Bilaga 1 – Planbeskrivning ändring plan 193 
3. Bilaga 2 – Planbeskrivning ändring plan 214 
4. Bilaga 3 – Plankarta ändring plan 193 
5. Bilaga 4 – Plankarta ändring plan 214 
6. Bilaga 5 – Granskningsutlåtande 
7. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 103. 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsplanerare för handläggning 
Dröverka samfällighetsförening 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 122  Dnr 2021/329 

 

Planbesked för ändring av detaljplan för Rämsbyn 1:2 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge positivt planbesked 
rubricerat ärende, enligt Plan- och bygglagen (2010-900) 5 kap 2-5 §§. 

Beskrivning av ärendet 
Rämsbyn Fastigheter AB önskar att utöka byggrätten på fastigheten Rämsbyn 
1:2 för att kunna bilda nya tomter. 

Positivt planbesked innebär att kommunen avser att inleda en planläggning för 
rubricerat ärende i juni 2022, som beräknas leda till ett beslut att anta en 
detaljplan i juni 2023 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2021. 
2. Begäran om planbesked. 
3. Checklista för planbesked. 
4. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 104. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Planarkitekt för handläggning 
Sökande 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 123  Dnr 2021/857 

 

Rivning av byggnader på fastigheten Ludvika 6:1, 
Gröna stigen 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att byggnaderna som finns 
markerade med 13 o 37 B på bilagan på fastigheten Ludvika 6:1 får rivas och att 
kostnaden får tas i befintlig budget. 

Beskrivning av ärendet 
Längs med bäcken mellan Knutsbo tjärn och Marnäs tjärn finns det ett 
skogsområde där det finns 2 stycken förfallna stugor. Stugan som ligger vid 
Gröna vägen13 har brunnit under sommaren 2021 och risk för att allmänheten 
ska skada sig kan finnas. Kontakt har tagits med Ludvika polisen och de har 
gett klartecken att kommunen får riva byggnaderna och städa upp på platsen. 
Den person som nyttjade stugan tidigare avled 2003 och efter det har ingen 
skött om stugan. Då stugan står på ofri grund blir det kommunens ansvar att se 
till att rivningen utförs snarast möjligt. 

Den andra stugan nr 37 B som har förfallit ligger i skogskanten bakom 
Hagvägen. Denna stuga står också på ofri grund och kan utgöra en fara för 
allmänheten då den är i dåligt skick. 

På 90-talet revs ett antal stugor i samma område, då planen var att riksvägen 
skulle dras fram här. De här stugorna blev kvar och rivning skulle ske senare.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2021. 
2. Kartbilaga 
3. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 105. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Planeringschef för kännedom 
Akten 
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§ 124  Dnr 2021/851 

 

Yttrande gällande förslag till länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Dalarna 2022-2033 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
att lämna yttrande gällande förslag till länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Dalarna 2022-2033 till Region Dalarna, enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har fått Region Dalarnas förslag till länsplan för regional 
transportinfrastruktur för Dalarna 2022-2033 för yttrande. Under planperioden 
2022-2033 ska 1 048 mkr prioriteras för olika åtgärder i transportsystemet. 
Region Dalarna har haft ett antal förutsättningar att ta hänsyn till i framtagande 
av länsplanen: 

• Rv66 U länsgräns-Smedjebacken: Genomförande av objektet i sin 
helhet medger inte utrymme för Rv70 Särnaheden Idre.  

• Rv66 U länsgräns-Smedjebacken etapp 1: Genomförande av en första 
etapp med ca 250 mkr (kostnad avsatt i gällande länsplan) ger utrymme 
för Rv70 Särnaheden-Idre.  

• Inget ekonomiskt utrymme medges för gång- och cykelåtgärder och 
övriga trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet 2022-2025.  

• Ekonomiskt utrymme medges till statlig medfinansiering (50 %) för 
regional och lokal kollektivtrafik, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på 
det kommunala vägnätet och enskilda vägar.  

• Driftbidrag till icke statliga flygplatser (årligt fast bidrag inom 
länsplanen) 

Remissförslaget innefattar två huvudförslag (A och B) utifrån prioriteringar av 
nyinvesteringar/större ombyggnadsåtgärder i gällande länsplan.  

Förslag A och B är likvärdiga i stort. Den stora skillnaden i förslag A och B för 
hela planperioden ligger i åtgärderna RV 66 Västmanlands länsgräns – 
Smedjebacken etapp ett och två samt åtgärden RV70 Särnaheden – Idre. 

Förslag A omfattar RV 66 Västmanlands länsgräns – Smedjebacken etapp ett 
och RV70 Särnaheden – Idre. 
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Förslag B omfattar RV 66 Västmanlands länsgräns – Smedjebacken etapp ett 
och två, men inte RV70 Särnaheden – Idre. 

I kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till yttrande anser 
förvaltningen att fokus i Region Dalarnas länsplan för transportsystemet 2022-
2023 bör ligga på trafiksäkerhet och regional utveckling. Det omfattar att 
möjliggöra för fler att använda kollektivtrafik samt gång- och cykel som 
transportmedel. 

Förvaltningen anser att planen inte bidrar till att uppfylla Sveriges klimatmål. 
Det saknas medel för att göra viktiga investeringar i hållbara transporter, bland 
annat kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt andra åtgärder för minskad 
klimatpåverkan. 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ludvika kommun 
ställer sig bakom alternativ B. Förvaltningen anser även att sträckan 
Smedjebacken-Ludvika längs väg 66 bör prioriteras. Förvaltningen anser även 
att tidigare genomförda åtgärdssvalstudier, bland annat i Fredriksberg och 
Grängesberg bör genomföras – för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten 
på dessa sträckor. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2021. 
2. Bilaga 1 – Yttrande 
3. Bilaga 2 – Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för 

Dalarna 2022-2033. 
4. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 106. 
5. Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 125  Dnr 2021/870 

 

Vision Fredriksberg 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ger kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att i visionsarbetet för Fredriksberg 
använda redan befintligt underlag för åtgärder enligt föreslagen åtgärdslista. 

Sammanfattning 
Fredriksberg har under åren varit mål för ett flertal medborgardialoger och 
utredningar. Efter genomgång av gamla dokument som sträcker sig från 2001 
fram till idag går det få en tydlig bild av hur fredriksbergsbor vill se sin bygd 
utvecklas. Fokus och resurser bör därför läggas på faktiska åtgärder som finns 
sammanställda i en åtgärdslista. 

Beskrivning av ärendet 
Efter genomgång av tolv dokument (se bilaga 2) som rör Fredriksberg och dess 
framtid går det att sammanfatta viljeinriktningen för åtgärder i fyra rubriker: 
 

1. Underhåll 
2. Trafik 
3. Friluftsliv/turism 
4. Aktiviteter 

 
1. Underhåll – Likt resten av kommunen ser invånarna i Fredriksberg 

gärna förbättrat underhåll på orten. I nästan alla dokument nämns 
röjning och skräpplockning. Här lyfts också önskemål gällande 
upprustning av stigar, finare dikesrenar, infartstavlor till orten mm. 
  

2. Trafik – Fredriksberg har sedan länge varit mål för utredningar gällande 
genomfarten. Trafikverket tog 2015/2016 fram en ÅVS 
(åtgärdsvalsstudie). Ett stort problemområde som lyfts inom ramen för 
studien är korsningen vid Coop där trafiksituationen är otydlig, 
parkeringsmöjligheter är bristfälliga, gräns mellan gång och cykel och 
väg saknas. Ett annat stort problem är höga hastigheter och tunga 
transporter som går genom orten. Frågan gällande trafiksituationen är 
genomgående för alla dialoger/möten som skett i Fredriksberg och 
invånarna vill se en förbättrad och tryggare trafiksituation. 
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3. Friluftsliv/turism – I kommunens översiktsplan från 2013 nämns 
utveckling av friluftsliv och turism kopplat till orten. En stor del rör 
Säfsenområdet. En skrivning i översiktsplanen är ”[…]samhället ska 
utvecklas som service- och rekreationsort.” I tidigare dialoger 
uppkommer önskemål om exempelvis camping, upprustning av 
Älgsjöbadet med mera. 
 

4. Aktiviteter – Olika aktiviteter har genom åren kommit fram som 
önskemål. Bland annat nämns skateyta, trampolin, simhall, lekplatser 
med mera. Under dialog gällande fabriksområdet har ett stort fokus 
varit att utveckla området till just ett område för aktiviteter/rekreation 
Några av önskemålen som kommit in är cykel/skidområde, skidskytte, 
eller öppen aktivitetsyta.  

Förslag på fortsatt arbete 
Ansvar över var åtgärderna hör hemma behöver utredas vidare. En stor del av 
frågor som rör trafiksäkerheten ligger hos Trafikverket, medan röjning och 
allmänt underhåll faller under verksamhetsområde Teknik och projekt.  
Förslagsvis fortsätter arbetet på samma sätt som inom ramarna för Vision 
Grängesberg där kommunen har en verksamhetsöverskridande arbetsgrupp och 
en ständig dialog med lokala grupperingar av invånare i Grängesberg. Detta för 
att förstärka den lokala viljan att jobba för sin ort. 
Fredriksbergs fabriksområde lyfts ofta som ett område i behov av förändring. 
Detta är nu på gång varför fabriksområdet kommer fortsätta som ett eget 
projekt. Dock är det viktigt att få med en helhetssyn av Fredriksberg i 
visionsarbetet och därför kommer fabriksområdet vara en punkt under 
åtgärdslistan. Viktigt är att separera budgeten för de två projekten.  

Ekonomiska konsekvenser 
Handläggning och arbetet med visionen från tjänstemannahåll ryms inom 
befintlig budget. Investeringskostnader för åtgärder ligger under 
investeringsbudgeten och hanteras separat. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021. 
2. Bilaga 1 – Åtgärdslista 
3. Bilaga 2 – Vision Fredriksberg – Sammanställning av tidigare dokument 
4. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 107. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsplanerare för handläggning 
Akten 
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§ 126  Dnr 2021/869 

 

Informationskampanj för mellanstadieskolorna inom 
hållbarhet 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att: 

1. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen sponsrar 
informationskampanjen inom miljö och hållbarhetsfrågor gentemot 
skolorna i Ludvika kommun tillsammans med medsponsorerna för åren 
2022-2023.  

2. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen årligen tacka sina 
medsponsorer med ett diplom för att de vill vara med och stötta våra 
barn och unga i arbetet med att få in hållbarhet i skolan. 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen genomför minst en 
tävling inom hållbarhetsområdet i skolorna där nämnden får vara med 
och utse vinnaren. 

4. Resultatet av kampanjen ska återrapporteras till nämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har tidigare haft ett miljöstipendium som kan sökas av 
skolklasser i Ludvika kommun. Målet med stipendiet är att uppmuntra till 
fortbildning inom natur och miljöområdet. Intresset i skolorna att söka 
miljöstipendium har varit lågt och till stor del söktes stipendiet av skolor som 
redan är engagerade. 
Ludvika kommun har en tydlig ambitionsinriktning i de kommunövergripande 
målen 2021-2025 där kommunfullmäktige tydliggör att de vill att Ludvika 
kommun ska vara en hållbar kommun och en av landets bästa skolkommuner. 
För att svara upp mot dessa mål föreslog Verksamhetsområde Planering 2017 
att använda dessa medel på en annan alternativ åtgärd för att få större och 
bredare effekt. Förslaget innebar en informationssatsning riktad till årskurs 4,5 
och 6 för att se om vi kunde få bättre effekt för samma pengar.  
Läromedel har använts där man integrerat miljöfrågor med den befintliga 
läroplanen så att arbetet med miljö och hållbarhet stärkts upp och hjälpt skolan 
i arbetet med miljöundervisning och måluppfyllelse. För att säkerställa att 
pengarna går till satsningar som ger effekt utvärderar vi satsningen vartannat år. 
Den genomförda utvärderingen efter den senaste utgåvan 2020/2021 visar att 
totalt 1083 elever omfattas av skolmaterialet. De skolor som tackat ja till att 
använda skolmaterialet är: Sunnansjö, Blötberget, Björkås särskola, Kyrkskolan, 
Fredriksbergsskolan, Håksbergs skola, Solviksskolan, Nyhammars skola, 
Knutsbo skola, Junibacken, Lorensbergaskolan, Sörviks skola och Brunnsvik 
folkhögskola.  
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Företaget bakom Natur- och miljöboken tillsammans med Miljömärkningen 
Svanen och Håll Sverige Rent anordnar nationella hållbarhetstävlingar och på 
temat ” en uppfinning som ska hjälpa oss att nå de globala målen till år 2030” 
vann årskurs 5 i Lorensbergaskolan en hedersam tredjeplats med sitt bidrag. Se 
bilaga 1. 
Medsponsorer till informationssatsningen i Ludvika kommun är VB Energi, 
WBAB, Dalarnas Försäkringsbolag och Spendrups.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad 30 000 kr/år 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021. 
2. Lorensbergaskolans åk 5 bidrag till nationella tävlingen. 
3. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 108. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Miljöstrateg  
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-12-16 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 127  Dnr 2021/24 

 

Utnämning av Kobbanpriset 2021 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden tilldelar Anton Olstam från CSK 
Ludvika Kobbanpriset 2021. 

Sammanfattning 
Idrottsstipendiet, Kobbanpriset, delas ut till lovande enskild idrottare eller 
förening hemmahörande i Ludvika kommun. Stipendiet är på 10 000 kronor 
och delas ut årligen av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Föreningarna 
nominerar stipendiater. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021. 

2. Inskickade nomineringar. 

3. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 109. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Pristagare 
Verksamhetschef fritid och idrott 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2021-12-16 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

§ 128 Dnr 2021/706 

Återrapport av uppdrag att utreda - En väg in för 
föreningar  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att uppdra till 
verksamhetsområdet fritid och idrott samt kultur och ungdom att starta upp 
projektet med slutredovisning senast den 31 december 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag den 
10 augusti 2021, §150, att leda ett kommunövergripande projekt med namnet 
”En väg in för föreningar”. Syftet med projektet är att utreda behoven och 
genomföra en upphandling av ett nytt boknings- och bidragssystem samt 
föreningsregister alternativt utveckla en egen e-tjänst inom ramen för 
kommunens e-tjänsteplattform.  

Bakgrunden till uppdraget är att Ludvika kommun beviljar många olika former 
av bidrag till föreningar och att bidragen hanteras av olika nämnder. 
Förnärvarande ansöker en del föreningar digitalt, andra via formulär på 
kommunens webbplats eller per post.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2021.

2. Uppdrag från kommunstyrelsen 2021-08-10 § 150.

3. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 110.

______ 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef fritid och idrott  
Verksamhetschef kultur och ungdom 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-12-16 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 129  Dnr 2021/802 

 

Antagande av policy "Former för medborgardialog i 
Ludvika kommun” 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att göra svaret på remiss 
angående ”Former för medborgardialog i Ludvika kommun” till sitt och skicka 
det vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2021, § 88, att sända 
policyn ”Former för medborgardialog i Ludvika kommun” på remiss till 
samtliga nämnder. Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar sitt yttrande 
på remissen. 

Kultur- och samhällsförvaltningen ställer sig bakom remitterad policy. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med policy över medborgardialog är att medborgarna ska känna att de 
har möjlighet att påverka den kommunala verksamheten även mellan valen 
samt ta tillvara den kunskap medborgarna besitter. Policyn tar fasta på olika 
former för medborgardialog. En kanal för medborgarinflytande är 
medborgardialog, men vid sidan av den jobbar kommunen med andra kanaler 
genom vilka medborgare kan göra sina röster hörda och föra en dialog med 
kommunen.  
I policyn klargörs kort för kommunens förhållningssätt till medborgardialog, 
därefter går policyn in på de former för medborgardialog som finns i Ludvika 
kommun.  
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens yttrar sig följande om policyn: 

Förvaltningens kommentarer: 
Förvaltningen finner det positivt att kommunen skapar en policy för 
medborgardialog. I sin helhet följer förslag till policy det arbete och arbetssätt 
som förvaltningen jobbar med och vill utveckla, inte minst vad gäller barn och 
ungdomars möjlighet till insyn och påverkansmöjligheter.  

En tanke är om rätten till allmänna handlingar/information ska nämnas som en 
viktig del i det demokratiska arbetet i policydokumentet. 

Förvaltningen ställer sig bakom förslag till policy. 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2021. 
2. Remiss av policyn Former för medborgardialog i Ludvika kommun. 
3. Former för medborgardialog i Ludvika kommun, förslag till policy. 
4. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 111. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-12-16 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 130  Dnr 2021/894 

 

Drift- underhålls- och nyttjanderättsavtal för Cassels 
donation 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna tecknande 
enligt bilagt förslag av ett 10 årigt avtal mellan Ludvika kommun och Stiftelsen 
E Cassels Arbetarefond om drift-, underhåll och nyttjanderätt av Cassels 
donation. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har som intension att teckna ett 10 årigt avtal med stiftelsen E 
Cassels Arbetarefond där stiftelsen upplåter till Ludvika kommuns förvaltningar 
och bolag att vid behov nyttja Cassels mötes- och konferenslokaler med 
tillhörande teknisk utrustning. Avtalet reglerar även nivån på ersättning för 
kostnader av drift och underhåll av byggnaden Cassels donation i Grängesberg. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2021. 
2. Förslag till avtal mellan Ludvika kommun och stiftelsen E Cassels 

Arbetarefond. 
3. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 112. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-12-16 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 131  Dnr 2021/106 

 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2021 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner uppföljning av plan för 
intern kontroll 2021, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 25 november 
2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2020 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2021 med tre gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag ska följa upp. 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har också fastställt en egen plan för 
intern kontroll 2021, med en (1) nämndspecifik kontrollpunkt som också ska 
följas upp. 

Senast den 31 januari 2022 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen 
rapportera sina uppföljningar av 2021 års planer och kontrollpunkter. 

I flertalet fall visar kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens uppföljning 
att det inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på 
brister. Exempelvis finns vissa brister i efterföljandet av den nämndspecifika 
kontrollpunkten. För den konstaterade bristen har förvaltningen redan vidtagit 
vissa förbättringsåtgärder och avser att vidta fler åtgärder under 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2021. 

2. Uppföljning av Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för 
intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2021, 
daterad den 25 november 2021 

3. Uppföljning av Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens särskilda 
plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, 
daterad den 25 november 2021. 

4. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 113. 

______ 
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Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-12-16 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 132  Dnr 2021/785 

 

Fastställande av intern kontroll 2022 för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fastställer plan för intern kontroll 
2022, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 15 november 2021. 

Sammanfattning 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår en plan för intern 
kontroll år 2022. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkt:  

1. Kontroll att hänvisning av telefonanknytning och aktivering av autosvar för 
inkommande mejl följer godtagbar servicenivå till invånarna och medarbetare när 
medarbetare inte är anträffbar. 

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 
risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 
prioriterats.  

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 
kommunövergripande planen ska följas upp: 

1. Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar? 

2. Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas? 

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra, utveckla och förbättra 
verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också 
så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. 
Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om 
att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021. 
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll med 

kommungemensamma kontrollpunkter 2022, daterad den 15 november 
2021. 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens särskilda plan för intern 
kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2022, daterad den 15 
november 2021. 
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4. Intern kontroll 2022, riskanalys genomförd i kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningens ledningsgrupp den 15 november 
2021.  

5. Arbetsutskottet den 2 december 2021 § 114. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Verksamhetschefer 
Kommunstyrelsen för kännedom  
Kommunstabens verksamhetscontroller för kännedom  
Revisorerna för kännedom  
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-12-16 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 133  Dnr 2021/337 

 

Förutsättningar för en driftbudget i balans 2022 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att uppdra till 

förvaltningen att formera en detaljbudget efter förvaltningens förslag till 
åtgärder och förändringar. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att nämndens drift- 
och detaljbudget med tillhörande verksamhetsplan efter beslutade 
justeringar ska läggas fram till nämndens sammanträde i januari. 

Sammanfattning 
I kultur- och samhällsutvecklingsnämndens, från fullmäktige beslutade, ram för 
driftbudget 2022 ser förvaltningen svårigheter att balansera 2022 års driftbudget 
om inte kraftiga åtgärder och/eller justeringar görs. Förvaltningens förslag 
bygger på åtgärder som siktar på att behålla så mycket som möjligt av den 
samhällsservice vi erbjuder och efter lag eller beslut ska upprätthålla. 

De beräkningar som gjorts visar initialt ett underskott på 6 994 367 kr för 
driften 2022. 

 
För att balansera driftbudgeten föreslår förvaltningen att nämnden beslutar om 
följande åtgärder och förändringar: 

• Medfinansieringsavtalet Genomfart Ludvika om 3,6 mnkr/år 
finansieras genom överskott i ramen för kapitalkostnader. 

• Ej återbesätta 4 tjänster i förvaltningen á totalt 1,7 mnkr. 

Ny fodonsorg 
endast omf mellan 
kommunens 
förvaltningar

Ny totalram KSU enl 
beslut KF

Total budget KSU 2021 netto 180 049 000,0
Uppräkningar övr kostn 1,9 % 1 604 284,0
Uppräkning lokalhyra 1,6 % 430 032,0
Uppräkning löner 1,8 % 1 565 694,0
Minus uppräkning MMB ansvar 232 avgår från KSU -138 000,0
Summa inklusive uppräkningar 183 511 010,0
Tillkommande kapitalkostnader (enl Kirsis lista) 8 638 000,0
Tillkommande extra medel enl ovan 3 400 000,0
Summa inkl uppr och nya kap kostn + extra medel 195 549 010,0
Belutad ram (inklusive extra medel) exkl KÖFO 190 400 000,0 6 913 300 197 313 300,0
Summa skillnad att minska budget 5 149 010,0
Merkostnader IT 670 357,0
Lönekostnader nerdragna 2021 1 125 000,0
Summa över ram 6 944 367,0
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• Minska förvaltningens övergripande budgetutrymme för oförutsedda 
kostnader om totalt 1 mnkr. 

• Finansiera personal på verksamhetsområde Planering inom 
investeringsprojekt om totalt 0,6 mnkr. 

• Ej räkna upp budget för föreningsbidragen om 0,25 mnkr. (undantaget 
budget för lokalägande föreningar) 

Summa av åtgärder: 7,18 mnkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer/Kanslichef 
Förvaltningsekonom 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-12-16 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 134  Dnr 2021/337 

 

Reviderad budget för investeringar 2022 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förvaltningens 
förslag till investeringsbudget för 2022 med plan till 2026. 

Sammanfattning 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen presenterar ett förslag på hur den 
av kommunfullmäktige beslutade (8 november 2021, § 144) 
investeringsbudgeten för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden på 
ramområdesnivå, fördelas per investeringsprojekt inom respektive ramområde. 
Från ursprunglig investeringsbudget på sammanlagt 103 280 tkr som antogs i 
nämnden 25 mars 2021, § 31, och kommunfullmäktige 7 juni 2021, § 81 
minskade fullmäktige på mötet i november den totala ramen för 
investeringsbudgeten till 60 145 tkr. Minskningen av budgeten för 
investeringarna var huvudsakligen beroende på att Genomfart RV 50 lyftes ur 
investeringsbudgeten och hanterades separat via ett medfinansieringsavtal. 
Denna medfinansiering har beslutats att bokföras direkt på driftbudgeten och 
ska hanteras över en period på totalt 25 år.  
Övriga förändringar som kommunfullmäktige beslutat var bland annat att 
tilldela mer investeringsmedel för att möjliggöra en tidigareläggning av projektet 
för bostäder för Övre Knutsbo.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2021. 
2.  Förslag till budget för investeringar 2022 med plan till 2026. 
3. Fullmäktiges beslut om investeringsramar, daterad den 8 november § 

144. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Förvaltningsekonom 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2021-12-16 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

§ 135 Dnr 2021/929 

Budgetuppföljning per den sista november 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisad 
budgetuppföljning. 

Beskrivning av ärendet 
Årsprognosen redovisar totalt ett underskott med 6 519 tkr vilket är en 
försämrad prognos med 891 tkr i förhållande till föregående månads prognos. 
Redovisad prognos består av en försämring för teknik och projekt med  
2 025 tkr och en förbättring för övriga verksamhetsområden med  
1 134 tkr. 

Handlingsplan omfattande 3 450 tkr har tidigare upprättats för att eftersträva 
budget i balans. Enligt upprättad handlingsplan återstår ett underskott med 
3 600 tkr som avser årskostnaden för medfinansieringen till Trafikverket av 
genomfartsprojektet. Den negativa prognosen omfattar även tillkommande 
kostnader för dagvattenhantering från WBAB med 1400 tkr. Dessa båda 
kostnader är ofinansierade i kultur- och samhällsutvecklingsnämndens budget. 
Underskott redovisas för verksamhetsområde teknik och projekt, övriga 
verksamhetsområden redovisar överskott.  

I bifogad siffersammanställning redovisas orsaken till avvikelserna inom 
respektive verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2021.
2. Siffersammanställning driftredovisning november.

______ 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Ekonom 
Akten 
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Bilaga 1

Driftbudget 2021, Årsprognos, netto

Verksamhet, netto Årsbudget Period Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

budget November period November November

Kultur- och samhällsvutvecklingsnämnden 1 418 1 297 1 092 205 1 168 250

Verksamh omr kansli ansv 21 3 329 3 042 2 778 264 3 121 208

Verksamh omr kansli ansv 211 2 929 2 672 2 620 52 2 834 95

Fastigheter ansv 214 -883 -806 147 -953 -883 0

Verksamh omr teknik och projekt 60 301 51 997 64 729 -12 732 73 022 -12 721

Verksamh omr planering 30 097 27 628 24 935 2 693 27 431 2 666

Verksamh omr miljö o bygg, ansv 231 13 173 13 079 11 656 1 423 11 602 1 571

Verksamh omr miljö o bygg, ansv 232 -32 -139 -1 303 1 164 -431 399

Verksamh omr kultur och ungdom, ansv 26 28 919 26 655 25 877 778 28 002 917

Verksamh omr fritid och idrott, ansv 27 40 798 37 905 36 749 1 156 40 702 96

Totalt kultur- och samhällsutvecklingsnämnd 180 049 163 330 169 280 -5 950 186 568 -6 519

Kommentarer till avvikelser

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Överskott med 250 tkr på grund av lägre arvodeskostnader p g a pandemin.

Verksamhetsområde kansli/ansvar 21 

Överskott med 208 tkr på grund av lägre kostnader för resor/hotell och utbildning.

Verksamhetsområde kansli/ansvar 211

Överskott med 95 tkr på grund av lägre utbildnings- och leasingkostnader.

Verksamhetsområde teknik o projekt

Underskott med 12 721 tkr. I prognosen ingår tillkommande kostnader utöver budget med 3 600 tkr avseende medfinansiering av  

rv 50 till Trafikverket samt tillkommande kostnader för dagvattenhantering från WBAB på 1 400 tkr, totalt 5 000 tkr för hela året.

Resterande underskott består främst av mer kostnader för snöröjning 1 500 tkr, merkostnader för barmarksunderhåll med 2 000 tkr

på grund av sönderegnade vägar, merkostnader för parkverksamhet med 1 300 tkr, nettounderskott för personal och fordon 

med 2 400 tkr, extra utbetalning av bidrag till Cassels med 100 tkr (enligt beslut i KS), och minskade intäkter för parkeringsplatser

med 400 tkr.

Verksamhetsområde planering

Överskott med 2 666 tkr. Beror främst på lägre lönekostnader för vakant tjänst som samhällsplanerare samt föräldraledighet 1 600 tkr.

Lägre kostnader för samhällsbetalda resor med 2 300 tkr men ökade ökade kapitalkostnader på grund av nedskrivning av objekt i 

anläggningsreskontran med 1 000 tkr samt tillkommande kapitalkostnader med 345 tkr. Intäkt från Lantmäteriet utöver budget

för ABT avtal med 111 tkr bidrar till överskottet.

Verksamhetsområde miljö- och bygg ansv 231 

Överskott med 1 571 tkr i huvudsak beroende på lägre lönekostnader på grund av utdragen rekrytering.

Verksamhetsområde miljö- och bygg ansv 232 (MMB)

Överskott med 399 tkr. Lägre intäkter totalt med 541 tkr bl.a. beroende på färre debiterbara timmar för verksamheten

miljö- och hälsoskydd med 700 tkr och med 40 tkr för verksamheten livsmedel.

Intäkt utöver budget med 175 tkr från Dalarnas Luftvårdsförbund avseende luftmätning 2021 samt inkommet EU-bidrag

för projekt gruvor på 24 tkr påverkar resultatet positivt.

För kostnadssidan redovisas ett överskott med 940 tkr som i huvudsak beror på återhållsamhet med kostnader för utbildning,

konsulter, resor samt lägre arvodeskostnader för nämnden på grund av pandemin.

Verksamhetsområde kultur o ungdom

Överskott med 917 tkr främst beroende på lägre kostnader med 633 tkr för löner, utbildning, logi och resor men även på mindre 

använda verksamhetsmedel på grund av statliga bidrag. Mer intäkter med 284 tkr främst beroende på mer försäljning och mer sålda

personaltimmar till SoU på fritidsgårdarna bidrar till den positiva prognosen.

Verksamhetsområde fritid o idrott

Överskott med 96 tkr främst beroende på lägre lönekostnader eftersom inga vikarier tagits in på grund av pandemin för

föräldraledigheter och sjukskrivningar men även på lägre kostnader för städning, totalt 802 tkr. Men däremot minskade intäkter

främst på grund av att badet varit stängt samt minskad uthyrning av Folkets hus på grund av pandemin med 706 tkr.

Budgetuppföljning kultur- och samhällsvutvecklingsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-12-16 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 136  Dnr 2021/3 

 

Verksamhetsinformation 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om: 

- Ökad smittspridning av Covid-19/Corona i länet. 
Samordningsgruppen/Staben bevakar samhällsutvecklingen. 

- Sjukfrånvarastatistik till och med oktober. 

- Pågående investeringar. 

- Rekrytering av ny verksamhetschef på miljö och bygg. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2021-12-16 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

§ 137 Dnr 2021/1 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Delegationsbeslut som beslutats av tjänstemän och ordförande enligt av kultur- 
och samhällsutvecklingsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. 
______ 

Beslut skickas till 
Akten 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Ulrika Liebenholtz Sundin2021-12-09

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Sekretess: Visas ej

2021-12-16

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021.2726 Förlängning av gatunamn i Nyhammar

2021-11-17 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 
arbetsutskott

Jessica Nilsson

KSU 2021/810 Förlängning av gatunamn i Nyhammar

Jessica Nilsson

2021.2740

2021-11-15 Jessica Nilsson

KSU 2021/838

Beslut om adressättning för Sporrtorpet 
1:41, Basbacken 5 A, Grängesberg

Jessica Nilsson

2021.2741

2021-11-15 Jessica Nilsson

KSU 2021/838

Beslut om adressättning för Sporrtorpet 1:42, 
Basbacken 5 B, Grängesberg

Adressättning Basbacken 5

Jessica Nilsson

2021.2768 Beslut om adressättning för fastighet Ludvika 6:1

2021-11-17 Ludvika kommun Jessica Nilsson

KSU 2021/880 Adressättning Doppingvägen 6

Jessica Nilsson

2021.2769 Beslut om adresssättning Storgatan 11 A samt 
Storgatan 11 B

2021-11-17 Farstukvisten AB Jessica Nilsson

KSU 2021/881 Adresssättning Storgatan 11 A samt Storgatan 11 B

Jessica Nilsson

2021.2814 Delegationsbeslut Grängesbergs Bandyklubb och 
Ludvika förening för idrott 

2021-11-29 Peter Hoxell

KSU 2021/487 Ansökan om bidrag för lovaktiviteter 2021

Peter Hoxell

2021.2857 Jordgubbsvagn Handelsbanken sommaren 2022

2021-11-29 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

Sidan  1 av 2
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

KSU 2021/900 Remiss: Jordgubbsvagn, Ludvika - A649.081/2021

Agneta Lilja

2021.2859  Förordnande av Leif Stjerna som tf 
verksamhetschef Teknik & Projekt under tiden 2021-
12-01 - 2021-12-31

2021-12-01 Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Jan Lundberg

KSU 2021/13 Tillförordnanden (chefer)

Jan Lundberg

2021.2985 Delegationsbeslut utbetalning av lovmedel för 
höstlovsaktiviteter

2021-12-06 Unni Fredriksson

KSU 2021/919 Delegationbeslut utbetalning av lovmedel

Unni Fredriksson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-12-16 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 138  Dnr 2021/4 

 

Meddelanden  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisning av 
meddelanden. 

Beskrivning av ärendet  
KSU 

KSU 2021-11-25 § 110-118  

KSU au 2021-12-02 § 100-114  

Kommunfullmäktige  

KF 2021-11-08 § 144 Justering av budgetramar 2022 med plan 
för 2023-2024 

2021/899 

Kommunstyrelsen  

KS beslut 2021-11-30 Oreglerad arbetstid  2021/927 

Övrigt  

Rapportering av skyddsrondsprotokoll 2021/8 

Rapportering av brandskyddsrondsprotokoll 2021/9 

 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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