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Sammanträdesdatum 

2021-09-09 
 

  

Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
Plats och tid  Folkets hus våning 7 kl. 13:15-15:30 

Beslutande ledamöter 
 

 
Sören Finnström (S) 
Irene Andersson (M) 
Sten G Johansson (V) 
Susanne Andersson (S) 
Anders Danielsson (M) tjänstgörande ersättare för Mikael Johansson (SD) 
 
 

  
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Ulrika Sundin, nämndsekreterare 
Jan Lundberg, förvaltningschef på distans 
Göran Gullbro, kanslichef, 
verksamhetschef kultur och ungdom 

Övriga 
Agneta Lilja, handläggare § 73-76 på 
distans 
Johanna Ingre, planeringschef § 80 på 
distans 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 73-81 
 Ulrika Sundin  

 Ordförande   
 Sören Finnström  

 Justerande   
 Sten G Johansson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-09-09 Paragrafer § 73-81 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på våning 3 i Folkets hus Ludvika 
 

Underskrift Ulrika Sundin  
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Ärendelista 
 
 Val av justerare   
 Anmälan av extra ärende   
§ 73 P-anmärkning på Hedvägen i Sunnansjö 2021/626 3 
§ 74 Ansökan om extra driftbidrag väg L18 

Persbo 
2021/660 4 

§ 75 Ansökan om extra driftbidrag gällande 
Saxdalen-Abborrbergs 
samfällighetsförening, vägnr 29879 

2021/560 5 

§ 76 Ansökan om extra driftsbidrag 
Ulriksbergs bydegårdsförening 

2021/667 6 

§ 77 Ansökan om medel till föreningsstöd från 
kommunstyrelsens extra pott på 100 tkr 

2021/666 7 

§ 78 Uppdrag till förvaltningen angående 
förteckning av offentlig konst i offentliga 
gatu- och parkmiljöer 

2021/664 8 

§ 79 Markanvisningsavtal gällande Jasminen 1 2021/649 9 - 10 
§ 80 Riktlinjer markanvisning Ludvika 

kommun 
2021/663 11 - 12 

§ 81 Incidentrapport 2021/480 13 - 14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-09-09 
 

  

Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 73  Dnr 2021/626 

 

Förslag till beslut om upphävande av lokal 
trafikföreskrift om parkeringsförbud på Hedvägen i 
Sunnansjö 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar att upphäva 
lokal trafikföreskrift 2085 2016-00011 om parkeringsförbud på Hedvägen i 
Sunnansjö. 

Sammanfattning 
Sunnansjö Vägförening vill att beslutet angående P-förbud på Hedvägen i 
Sunnansjö upphävs och att förbudsskyltarna tas bort. 

Sunnansjö vägförening har inkommit med en fråga om att upphäva lokal 
trafikföreskrifter 2085 2016-00011. Ludvika kommun har skickat förfråga till 
WBAB och fåt svar att de inte har någonting att erinra i fråga.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2021. 

2. Lokal trafikföreskrift 2085 2016-00011. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Trafikingenjör för handläggning 
Akten 
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§ 74  Dnr 2021/660 

 

Ansökan om extra driftbidrag till Persbo 
vägsamfällighet, väg L18  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott avslår ansökan då den 
sökta summan för åtgärder ingår i det årliga driftbidraget. 

Beskrivning av ärendet 
Persbo vägsamfällighet har inkommit med en ansökan om upprustningsbidrag 
för hyvling, saltning och bärlager inklusive transport och spridning till en 
totalkostnad av 23 500 kr. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 september 2021. 

2. Ansökan om extra driftbidrag. 

3. Komplettering av ansökan. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Persbo vägsamfällighet 
Handläggare på teknik och projekt 
Akten 
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§ 75  Dnr 2021/560 

 

Ansökan om extra driftbidrag gällande Saxdalen-
Abborrbergs samfällighetsförening, vägnr 29879 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar att betala ut 
ett extra driftbidrag på 50 000 kr. 

Beskrivning av ärendet 
Saxdalen-Abborrbergs vägsamfällighet har den 24 juni 2021 inkommit med en 
ansökan om extra vägbidrag på 143 750 kronor. 

Saxdalen-Abborrbergs vägsamfällighet ansöker om extra vägbidrag för 
förstärkning och justeringsbeläggning av Olsjövägen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 september 2021. 

2. Ansökan om extra driftbidrag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Saxdalen-Abborrbergs vägsamfällighet 
Handläggare på teknik och projekt 
Akten 
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§ 76  Dnr 2021/667 

 

Ansökan om exra driftsbidrag Ulriksbergs 
bydegårdsförening 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar att utbetala 
Ulriksbergs bygdegårdsförening ett grundbidrag på 4 000 kr.  

Beskrivning av ärendet 
Ulriksbergs bygdegårdsförening fick felaktigt inget underhållsbidrag i beslut 
2021/18.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 september 2021. 

2. Ansökan. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Ulriksbergs bygdegårdsförening 
Handläggare på teknik och projekt 
Akten 
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Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 77  Dnr 2021/666 

 

Ansökan om medel till föreningsstöd från 
kommunstyrelsens extra pott på 100 tkr 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att äska medel på 
sammanlagt 100 tkr från kommunstyrelsens pott för extra föreningsstöd. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamheterna kultur och ungdom samt fritid och idrott har behov att äska 
ytterligare medel för föreningsbidrag. En extra bidragssatsning på externa 
fritidsgårdar, kultur- och fritidsföreningar behöver göras. Bland annat har en 
förening som driver en fritidsgård trängande behov av extra satsning i sin 
verksamhet. 

Delar av kommunens föreningsliv har under pågående Coronapandemi 
drabbats mycket hårt av intäktsbortfall på grund av de restriktioner som har 
lagts nationellt och regionalt. För att inte dessa föreningar ska hamna i alltför 
ekonomiskt ansträngt läge så behöver kommunen gå in och stödja med tillfälligt 
ekonomiskt bidrag. Främst de föreningar som har egen personal och lokaler 
och vars ekonomi bygger på intäkter från besökare har drabbats extra hårt i 
dessa tider. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti 2021. 

______ 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 78  Dnr 2021/664 

 

Uppdrag till förvaltningen angående förteckning av 
offentlig konst i offentliga gatu- och parkmiljöer 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden noterar informationen om 
registrering av offentlig konst. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutadepå sitt möte den 26 augusti, 
§ 88, att få upplysning om hur förvaltningen arbetar med registrering av 
offentlig konst. 

Beslutsunderlag 
1. KSU 2021-08-26 § 88. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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§ 79  Dnr 2021/649 

 

Markanvisningsavtal gällande Jasminen 1 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner förslag till 
markanvisningsavtal mellan Ludvika kommun och Glorius AB. 

Beskrivning av ärendet 
Glorius AB har, via ombud, uttryckt önskemål om att få en markanvisning på 
fastighet: Jasminen 1, i Knutsbo. Bolaget har för avsikt att närmare utreda och 
undersöka möjligheten till byggnation av hyresbostäder.  

Avtalet innebär i huvudsak att bolaget ges ensamrätt att under tiden, 1 
september till och med sista februari 2022, med möjlighet till förlängning i 
högst 6 månader, förhandla med kommunen om ett förvärv av det aktuella 
området.  
 
Om allt faller väl ut, bildas ett produktionsbolag som köper fastigheten för en 1 
miljon kronor för att bygga hyreshus. Om efterfrågan är god bekostar företaget 
en detaljplaneändring för utökad bruttoarea, BTA, och ges således möjlighet att 
bygga ytterligare lägenheter.  

Priset på fastigheten är härlett från SVEFAS värdering som visar på ett värde 
mellan 250 000 kronor till 1500 000 kronor. Spridning i prissättningen beror på 
att en avkastningskalkyl har använts då marken avses att bebyggas antingen med 
hyresrätter eller bostadsrätter.  

Kostnaden för att färdigställa markområdet regleras mot markpriset och inte 
mot eventuell hyreskostnad eller priset för bostadsrätterna, då ett för högt pris 
kan medföra att det kan vara svårt att hyra ut eller sälja objektet.  

Om kommunen har för avsikt att ändra detaljplanen och sälja marken som 
småhustomter kan kommunen inte räkna med att få igen satsat kapital. 
Kostnaden för att iordningställa området är alltför kostsamt, enligt tidigare 
uppgifter som är lämnade för fastighet: Krolliljan 1. Dessa uppgifter torde även 
gälla för fastighet: Jasminen 1. Uppgiften är lämnad från Teknik & Projekt 
tidigare år. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2021. 

2. Markanvisningsavtal 
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3. Värdering SVEFA 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
 

10



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 80  Dnr 2021/663 

 

Riktlinjer markanvisning för Ludvika kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner revideringen av kommunens riktlinjer för markanvisning. 

Beskrivning av ärendet 
.I Plan och Bygglagen samt Lagen om riktlinjer för markanvisningar är det reglerat att 
kommuner ska anta riktlinjer utifrån att kommunen tecknar olika typer av avtal 
i samband med exploateringar. Kommunfullmäktige i Ludvika antog Riktlinjer 
för markanvisningar 2017-09-25 § 154. 

Syftet med riktlinjerna är att skapa en transparens vid marktilldelnings-
processen. Riktlinjerna har en vägledande funktion och är därmed inte 
bindande. I lagstiftningen beskrivs att riktlinjerna för markanvisning ska 
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser 
av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning (Lagen om 
riktlinjer för kommunala markanvisningar § 2). 

Utifrån utvecklingen i samhället och ett ökat externt tryck på exploaterbar mark 
i Ludvika ser kommunen ett behov av att revidera de tidigare beslutade 
riktlinjerna och Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har därför uppdragit 
åt förvaltningen att ta fram nya riktlinjer. 

I framtaget nytt förslag på riktlinjer har texterna utvecklats rent generellt, 
förtydligats och för specifikt några områden spetsats till jämfört med tidigare. 
Dessa områden omfattar:  

• skarpare krav på byggaktören avseende hållbarhet, miljö och mångfald 

• skarpare krav på byggaktören avseende bebyggelsekrav i samband med 
markanvisning och marköverlåtelse 

• skarpare krav på byggaktören avseende ekonomisk trovärdighet och 
genomförbarhet av tänkt projekt 

• mer tydlighet i prissättningen av byggrätter samt handpenningskrav på 
verksamhetsmark. 
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Beslutsunderlag 
1. KSU 2021-08-26 § 87. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2021. 

3. Reviderade riktlinjer för markanvisning. 

4. Gällande riktlinjer för markanvisning (inkl. tidigare tjänsteskrivelse) 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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§ 81  Dnr 2021/480 

 

Incidentrapport  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden noterar rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
En personuppgiftsincident har eventuellt inträffat mellan 10 och 12 maj 2021 
då alla som arbetar i Ludvika kommun kunde komma åt filer som de i normala 
fall inte har behörighet till. För samhällsbetalda resors del gäller det filer med 
information om resenärer som åkt särskole- och omsorgsresor. Dessa filer 
kommer ursprungligen från Dalatrafiks dataprogram SAM3001 och används 
som underlag till fakturor från Region Dalarna gällande ovanstående resor. 
Filerna måste sparas i sju år enligt bokföringslagen. 

Känslig information såsom resande individers personnummer och namn 
framgår av de berörda filerna samt vilka adresser de åkt till och från. Därmed 
kan man även utläsa att dessa personer har en funktionsvariation av något slag 
även om det inte står i klartext vilka problem de har. 

En anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) upprättades 12 maj 2021. 
Denna har kompletterats med ytterligare information gällande samhällsbetalda 
resor den 29 juli 2021. Berörda resenärer har inte informerats då förvaltningen 
vidtagit åtgärder som avhjälper riskerna. 

Åtgärd: 

För att undvika liknande incidenter har alla resefiler med känsliga person-
uppgifter lösenordskyddats vilket innebär att endast de som har behörighet kan 
öppna dessa filer.  

De filer som läggs in i framtiden kommer att vara lösenordskyddade då de 
levereras från Dalatrafik. Övriga filer med reseunderlag som hämtas på webben 
av förvaltningens tjänstepersoner kommer att lösenordskyddas direkt vid 
nedladdning. 

Beslutsunderlag 
Rapport daterad den 29 juli 2021. 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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