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§ 36  

 

Anmälan av extra ärende 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ändringen i 
föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende som tillkommer är: 

 Förtydligande avseende kostnader i avtal om medfinansiering och 
samverkan för projekt Genomfart Ludvika. 

______ 
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§ 37  Dnr 2020/266 

 

Upplåtande av allmän platsmark för motorburen 
ungdom 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott tillstyrker önskan från motorburen 
ungdom att få asfaltsparkeringen på Västmansstrand i Ludvika tilldelad som 
samlingsplats utifrån följande krav: 

1. Motorburen ungdom ska skapa en ansvarig grupp för att sköta 
kommunikationen med Ludvika kommun och se till att samlingsplatsen 
sköts enligt de regler som är överenskommet. Regler, utöver de som 
finns i med i denna tjänsteskrivelse, utarbetas tillsammans med 
ungdomarna. 

2. Upplåtandet av platsen sker under en testperiod som påbörjas i 
anslutning till arbetsutskottets beslut och gäller fram till 2020-12-30. 
Under testperioden ska den gemensamma överenskommelsen med dess 
regler utvärderas löpande och Ludvika kommun förbehåller sig rätten 
att dra tillbaka upplåtelsen för samlingsplatsen för motorburenungdom 
om den inte sköts enligt överenskommelsen. 

3. Allmänna ordningsregler skall följas vid alla sammankomster. 

4. Ingen annan yta än den tilldelade är upplåten som samlingsplats.  

5. Om verksamhet startas upp i fastighet Ludvika 6:5 så måste 
testperioden avbrytas på denna plats, då rätten till parkeringsytan ingår i 
fastigheten Ludvika 6:5. 

6. Tiden för användande av samlingsplatsen gäller alla dagar mellan 
klockan 20:00-01:00. 

Sammanfattning 
Motorburna ungdomar vill ha någonstans att träffas på under kvällar med sina 
EPA-traktorer. De blir idag bortmotade från varje ställe de ses på. De vill att 
kommunen pekar ut och erbjuder en plats där de kan träffas och umgås på 
kvällarna. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommuns ungdomssamordnare och fältassistenter har under 
vårvintern 2020 haft en medborgardialogdag med ungdomar. 
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Under dialogdagen framkom det att ungdomarna ville att kommunen skulle 
hjälpa till att utse en lämplig och central plats där de kan få samlas och umgås. 
De har tidigare varit på flera olika platser men har av olika anledningar blivit 
bortmotade från dessa. I dagsläget samlas de nere på den asfalterade 
parkeringen vid Väsmanstrand och detta är också den yta de själva föreslår blir 
tilldelad dem och fortsatt vill ha som samlingsplats.  

Ungdomssamordnaren har på ett möte under mars månad fört dialog kring 
föreslagen plats med berörda instanser på kommunen och polisen.  

Kommunen är villig att upplåta föreslagen samlingsplats under en testperiod 
under förutsättning att ett antal uppställda och gemensamt framtagna krav på 
ungdomarna. Ludvika kommun ger ett tillfälligt tillstånd att vara på 
asfaltsparkeringen på Västmansstrand under sommaren 2020, från och med 
arbetsutskottets beslut fram till 2020-12-30.  

Kommunen ställer initialt följande krav: 

 Motorburen ungdom skall skapa en egen grupp med ungdomar som 
Ludvika kommun kan ha dialog med ansvariga personer. 

 Allmänna ordningsregler skall följas för dessa sammankomster. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förhöjd driftkostnad för Gata/Park: 

 Daglig tillsyn och städning    390 kronor per timme 

 Återställning av gräsytor   1250 kronor per timme 

 Återställning av grusparkering   1607 kronor per timme 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 15 

april 2020. 

2. Karta. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Polismyndigheten 
Trafikingenjör 
Akten
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§ 38  Dnr 2020/181 

 

Särskilt bidrag till VA- och avlopp i Saxhyttan 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om särskilt bidrag för 
VA- och avlopp i Saxhyttan. 

Sammanfattning 
Saxhyttan bystugeförening med organisationsnummer 783800-1282 har 
inkommit med extra bidrags ansökan för anslutning till den VA utbyggnad som 
sker i Saxhyttan. 

 Material 30 000 

 Anslutnings avgift 35 800 

 Arbetskostnader 84 000 

De kommer att utföra nästan hela arbetsinsatsen, som ideellt arbete, utförs av 
föreningens medlemmar. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har mottagit ansökan om särskilt bidrag för täckande av 
kostnader i samband med ombyggnation av kommunalt vatten och avlopp i 
Saxhyttan. Ludvika kommun har inte anslag för investering/enskilt bidrag 
förutom driftbidrag för lokalägande föreningar. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 21 

april 2020. 

2. Ansökan från Saxhyttans bystugeförening. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Trafikingenjör 
Sökande 
Akten
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§ 39  Dnr 2020/269 

 

Fastighetsreglering, Björnmossens industriområde 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner bifogat 
fastighetsregleringsavtal där cirka 9000 kvadratmeter industrimark regleras till 
AEB (AEB Fastigheter i Ludvika AB). 

Beskrivning av ärendet 
AEB har sedan tidigare förvärvat mark för sin verksamhet i Björnmossen. I 
detta skede behöver ytterligare mark tillföras för att utöka verksamheten. 
Området som avstyckas från Ludvika kommuns fastighet: Ludvika Gonäs 
1:147, är på cirka 9000 kvadratmeter. Priset är 55 kronor per kvadratmeter. 
Område för fördröjningsmagasin säkerställs via servitut. Ansvarig tjänsteman 
ser inget som hindrar försäljningen då Björnmossens industriområde är 
planerad för industriellt ändamål. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 20 

april 2020. 

2. Avtal fastighetsreglering. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Exploateringsingenjör, för handläggning  
Planeringschef, för kännedom 
Akten
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§ 40  Dnr 2020/307 

 

Markanvisningsavtal Björnmossen 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner bifogat 
markanvisningsavtal. Där kommunen förbinder sig under given avtalsperiod att 
i första hand sälja till intressent under givna villkor i avtalet. 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningsavtalet är ett avtal som ingås med intressent där kommunen 
förbinder sig att under given avtalsperiod och vad avtalet föreskriver. Att sälja 
kommunal mark i första hand till intressent och under givna förutsättningar. 
Avtalet ger på så sätt tid till intressent att undersöka förutsättning till etablering. 
På Björnmossens industriområde vill intressent bygga garagelänga, området 
som ianspråktas kommer att vara cirka 8000 kvadratmeter. Efter byggnation 
kan respektive garageenhet i garagelängan avyttras och bildar på så sätt en egen 
fastighet. Markområdet runt garagelängan kommer i samband med avstyckning 
som Lantmäteriet genomför utgöra en samfällighet. Gemensamma utrymmen i 
garagelängan, ex. avlopp, takavvattning kommer att utgöra 
gemensamhetsanläggning och skapas i samband med avstyckningen. Avsikten 
med att bygga garagelänga och därefter att sälja specifik garageenhet är att ge 
möjlighet till etablering av och bas för mindre företag. 

Beslutsunderlag 
1. Underlagets titel 

Behandling 
Ärendets behandling 

______ 
 

Beslut skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text.
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§ 41  Dnr 2020/287 

 

Köp av mark på Biskopsnäset  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner kommande affär där kommunen 
avyttrar Smedjebacken Harnäs 4:6 och erhåller Ludvika 5:6 på Biskopsnäset 
samt köper angränsande fastigheter Ludvika 5:18 respektive Ludvika 5:19. 

Sammanfattning 
Strategisk affär där kommunen förvärvar mark på Biskopsnäset och avyttrar 
mark som ligger i Smedjebackens kommun. Affären görs bland annat för att 
förbättra stordriftsfördelarna inom skogsbruket och därmed ge lägre skötsel- 
och drivningskostnader på sikt. Drivningskostnad är bland annat den kostnad 
det kostar att få fram virket till väg, längre transportkostnader, sämre netto.  

Beskrivning av ärendet 
Biskopsnäset ägs till stora delar av Ludvika kommun där kommunen bedriver 
ett aktivt skogsbruk, men med stor naturhänsyn med tanke på att området 
också utgör rekreationsområde. På vissa strategiska områden ägs marken av 
andra aktörer vilket medför att åtkomst av kommunens mark försvåras. Med 
genomförda affärer förbättras åtkomsten till kommunens markinnehav med 
bland annat minskade drivningskostnader. 

Sedan flera år tillbaka har kommunen fört diskussion med ägarna till marken 
för att förvärva den men av olika anledningar har inte affärerna genomförts. 
Förnyade samtal har förts med ägarna och efter förhandling, med underlag från 
värdering som är utförd av Skogsstyrelen under 2019, har en överenskommelse 
uppnåtts. Överenskommelsen går ut på att kommunen överlåter: Smedjebacken 
Harnäs 4:6, och erhåller Ludvika Ludvika 5:6 samt 230 000 kronor. Kommunen 
köper Ludvika Ludvika 5:18 respektive Ludvika Ludvika 5:19 för 600 000 
kronor. Enligt värderingarna som är utförda bör eller borde kommunen erhållit 
en högre mellanskillnad för Harnäs 4:6 samt betala mindre för Ludvika 5:18 
samt Ludvika 5:19. Trots skillnaden anser ansvarig tjänsteman efter att ha 
rådgjort med kommunens markförvaltare samt kommunens markingenjör att 
affären bör genomföras. Anledningen är att bland annat att kommunens 
fastighet Smedjebacken Harnäs 4:6, förutom att den ligger i en annan kommun, 
är fastigheten svårbrukad med fördyrade drivningskostnader.  
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Fastigheten ligger förhållandevis långt från andra kommunala skogsfastigheter 
och fastighetens långsträckta form innebär långa transportkostnader med högre 
kostnader. Dessutom föreligger ett stort röjningsbehov tillskilland mot Ludvika 
5:6 med mer uppväxt skog och därmed närmare avverkning och en intäkt för 
kommunen.  

För Ludvika 5:18 respektive Ludvika 5:19 är värderingen lägre, än det pris 
säljaren är villig att sälja för. Anledning till ett högre pris ska betalas än 
värderingen kommer fram till är, att finns det ett intresse att förvärva 
fastigheten. Vi får som köpare också vara beredd att betala extra för marken, då 
det är säljarens marknad.  

Konkret innebär affärerna: Harnäs 4:6; enligt värdering bör kommunen erhålla 
255 000 kronor i mellanskillnad då vi avyttrar Harnäs 4:6 och erhåller Ludvika 
5:6, vi erhåller 230 000 kronor. Dessutom finns en samfälld väg som behöver 
lösas in, kostnad cirka 50 000 kronor. Ägaren till Ludvika 5:6 behåller en tomt 
som finns på norra delarna av Biskopsnäset. 

Ludvika 5:18; 5:19; enligt värdering bör kommunen betala cirka 550 000 
kronor, beroende på diskonteringsfaktor, vi betalar 600 000 kronor.  

Fastigheterna regleras till kommunens fastighet, uppskattad kostnad 50 000 
kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Initialt blir det en kostnad att genomföra affären men över tid bidrar affären till 
att hålla nere drivningskostnaden.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 22 

april 2020. 

2. Värdering från Skogsstyrelsen. 

3. Karta över aktuella områden. 

4. Komplettering till beslut/byte av mark. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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§ 42  Dnr 2020/172 

 

Ludvika kommuns synpunkter på Betänkandet 
Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Ludvika kommun avstyrker alternativ 1 samt 
förespråkar alternativ 2 i utredningen med hänvisning till Svenskt Vattens 
samt Avfall Sveriges synpunkter på Betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 
2020:3) som remissvar till Miljödepartementet.  

Sammanfattning 
Regeringen vill särskilt få synpunkter på alternativ 1 i betänkandet, dvs. 
förslaget om ett totalt spridningsförbud med mycket begränsade undantag. 
Nedan redovisas en sammanfattning från Svenskt Vatten samt Avfall Sveriges 
synpunkter på såväl alternativ 1 som 2 i Betänkandet Hållbar slamhantering.  

Svenskt Vattens synpunkter 
Sammanfattningen är tagen direkt ur Svenskt Vattens synpunkter på Betänkandet Hållbar 
slamhantering (SOU 2020:3), vilket bifogas denna tjänsteskrivelse.  

Svenskt Vatten välkomnar betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) 
som nu har överlämnats till regeringen.  
Svenskt Vatten berömmer utredarna för ett väl genomarbetat betänkande 
med mycket hög vetenskaplig standard och hög ambitionsnivå när det gäller 
fokus på långsiktig hållbarhet.  
Betänkandet är väl uppdaterat på vetenskapliga fakta i frågan. Vi anser 
också att det är positivt att betänkandet belyst andra ämnen som är viktiga för 
kretsloppet. Till exempel kväve och mullbildande ämnen.  
Sammantaget anser Svenskt Vatten att betänkandet visar att vi, våra 
medlemmar och våra samarbetspartners inom jordbruks- och 
livsmedelsbranscherna arbetar rätt med det långsiktiga och strukturerade 
uppströms- och kvalitetssäkringsarbetet vi idag bedriver genom Revaq. Svenskt 
Vatten ser positivt på att även i framtiden kunna fortsätta det miljöarbetet, som 
även gagnar vattenkvaliteten, är positivt för klimatet och för samverkan mellan 
stad och land. 
Svenskt Vatten förespråkar betänkandets Alternativ 2, med ett förbud mot 
spridning av avloppsslam men med undantag för spridning av slam med god 
kvalitet på jordbruksmark. 
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- Användning av slam på åkermark är den enda metod som 
garanterar återföring av mull och näringsämnen. Eftersom 
utredningens uppdrag enbart var att utreda återvinning av fosfor till 
åkermark – och inte återföring av fosfor till åkermark, finns det varken 
styrning eller incitament för att något fosfor alls kommer att återföras 
till åkermarken med andra metoder.  

- Samhället ska fortsätta arbeta för att bevara det positiva och bekämpa 
det negativa. Kemikalierna som förstör kretsloppet ska bekämpas, inte 
kretsloppet. Återföring av mull, fosfor och andra näringsämnen från 
avloppsslam är en central fråga i en cirkulär ekonomi och för att 
förbättra samspelet mellan stad och land.  

Regeringen vill särskilt få synpunkter på alternativ 1 i betänkandet, dvs. 
förslaget om ett totalt spridningsförbud med mycket begränsade 
undantag. 

- Svenskt Vatten avstyrker med kraft alternativ 1 i betänkandet, dvs. 
förslaget om ett totalt spridningsförbud med mycket begränsade 
undantag. 

Betänkandet konstaterar följande om totalförbud: 
”Evidensen för att ett totalförbud är nödvändigt saknas dock, 
forskningen har inte kunnat belägga att slamgödslade grödor ger 
hälsopåverkan eller påverkar ekosystemen i jordbruket på ett negativt 
sätt. Klara belägg finns däremot för att slamgödning tillför växtnäring 
och mullämnen som jordbruket efterfrågar.” 

- Svenskt Vatten anser att det varken finns något naturvetenskapligt 
stöd, någon hållbarhetsmässig grund - eller någon samhällsekonomisk 
rimlighet i alternativ 1.  

Avfall Sveriges synpunkter 
Sammanfattningen är tagen direkt ur Avfalls Sveriges synpunkter på Betänkandet Hållbar 
slamhantering (SOU 2020:3), vilket bifogas denna tjänsteskrivelse.  

Avfall Sverige välkomnar betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) 
som nu har överlämnats till regeringen.  
 
Avfall Sverige tycker att betänkande är väl genomarbetat med mycket hög 
vetenskaplig standard och hög ambitionsnivå när det gäller fokus på 
långsiktig hållbarhet. Det är positivt att betänkandet belyst andra 
ämnen som är viktiga för kretsloppet, till exempel kväve och 
mullbildande ämnen.  
Avfall Sverige avstyrker  

 Alternativ (1) vilket innebär totalt spridningsförbud med mycket 
begränsade undantag. 

 Att Naturvårdsverket får i uppdrag att föreslå kompletterande 
reglering för andra organiska gödselmedel. 

Avfall Sverige tillstyrker  
 Alternativ (2) spridningsförbud med undantag för 

hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv 
jordbruksmark. 
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 Återvinningskrav på minst 60 procent av den fosfor som 
finns i avloppsslammet för allmänna 
avloppsreningsanläggningar överstigande 20 000 pe. 

 Att Naturvårdsverket, i samverkan med andra 
myndigheter, ansvarar för regelbundet återkommande 
kontrollstationer för att säkra kvaliteten på det avloppsslam 
som får spridas. 

Avfall Sverige anser samtidigt  
Att de kvalitetskrav som tagits fram inom certifieringssystemen Revaq och 
SPCR 178 ska beaktas och att branschorganisationerna Svenskt Vatten och 
Avfall Sverige ska involveras i arbetet med kvalitetskrav. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har fått i uppdrag av Miljödepartementet att svara på 
Betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3). Svaret ska vara 
Miljödepartementet tillhanda senast den 25 maj 2020.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 30 

april 2020. 

2. Bilaga 1, Svenskt vattens preliminära synpunkter på Betänkandet 
Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) 

3. Bilaga 2, Avfall Sveriges utkast till remissvar Hållbar slamhantering, 
betänkande (SOU 2020:3) 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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§ 43  Dnr 2020/292 

 

Reviderad delegationsordning 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att verksamhetschef Planering och 
verksamhetschef Teknik/Projekt får agera ombud för entreprenader inom 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.  

Beskrivning av ärendet 
För att effektivisera förvaltningens avtalsprocesser och förkorta beslutsvägarna 
föreslår förvaltningen att utöver Förvaltningschefen också låta verksamhetschef 
Planering och Verksamhetschef Teknik/Projekt vara ombud för entreprenader 
inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.  

Detta medför behov av ändring av delegationsordningen för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen genom tillägg av delegater under punkt tre, 
område ekonomisk förvaltning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 24 

april 2020. 

2. Delegationsordning daterad den 2019-12-16. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2020-05-06 
 

  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 44  Dnr 2020/214 

 

Remissvar för Grundläggande granskning - 
ansvarsutövande 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att göra remissyttrandet till sitt och skicka 
det till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en 
översiktlig grundläggande granskning av Ludvika kommuns nämnders 
ansvarsutövande. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2019.  

Granskningen redovisar hur respektive nämnd arbetat med mål och styrning, 
uppföljning och rapportering, resultat och åtgärder samt internkontroll. 

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om nämnden/styrelsen 
bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
verksamhet med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor utgör 
kontrollmål för granskningen:  

• Har styrelsen/nämnden ett ändamålsenligt system för styrning, uppföljning 
och kontroll av verksamhet och ekonomi?  

• Vidtar styrelsen/nämnden åtgärder vid befarade avvikelser för att nå de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga målen?  

• Har styrelsen/nämnden nått de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen? 
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och 
följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2019. 

För Samhällsbyggnadsnämndens del finns nedslag (röd) på två punkter och 
synpunkter (gul) på två punkter. 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en 
översiktlig grundläggande granskning av Ludvika kommuns nämnders 
ansvarsutövande. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2019.  

Granskningen redovisar hur respektive nämnd arbetat med mål och styrning, 
uppföljning och rapportering, resultat och åtgärder samt internkontroll. 
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Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om nämnden/styrelsen 
bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
verksamhet med tillräcklig intern kontroll. 

För samhällsbyggnadsnämdens räkning kan inte granskningen notera något 
beslut avseende verksamhetsplan 2019 under deras kontrollpunkt, Har 
styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag? 
Revisionen har tagit del av ett dokument som benämns verksamhetsplan daterat 
2018-08-16. Verksamhetsplanen är kortfattad och avser enbart 
förändringsarbete/verksamhetsförändringar och bedöms inte motsvara en plan 
för hela nämndens verksamhet under året.  

PwC sammanfattande bedömning på denna punkt, utifrån deras översiktliga 
granskning, är att nämnden har en delvis tillfredsställande styrning över sin 
verksamhet. De noterar att en verksamhetsplan har upprättats men som inte 
bedöms motsvara en plan för hela nämndens verksamhet under året. Planen är 
inte beslutad av nämnden. Rekommendationen är att nämnden upprättar och 
beslutar om verksamhetsplan som beskriver nämndens planerade verksamhet 
under året. 

På punkten, Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Noterar revisionen att 
nämnden redovisar ett resultat om -4,6 mnkr 2019. Deras sammanfattande 
bedömning, utifrån deras översiktliga granskning är att nämnden delvis har en 
tillfredsställande återrapportering över sin verksamhet. De rekommenderar att 
nämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans. 

Synpunkter lämnas från PwC på punkterna, Används mätetal för ekonomi, 
prestationer och kvalitet vid rapporteringen? samt Sker en strukturerad värdering av resultat 
och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?  

På första punkten lämnas inga kommentarer men på den andra punkten finns 
kommentar att uppgifter framgår vid uppföljningstillfällena under 2019 men att 
det saknas en samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse i 
verksamhetsberättelse. 

Förvaltningens synpunkter 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar uppfattningen att en verksamhetsplan har 
upprättats men inte beslutats av nämnden för 2019, men anser att 
verksamhetsplanen de uppfyller krav och förväntningar som ställs på en 
verksamhetsplan (planen biläggs). För 2020 har verksamhetsplan beslutats i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig däremot frågande till uppgiften att 
nämnden för 2019 redovisat ett resultat om -4,6 mnkr. Bokslut för drift 2019 
har redovisats till -2, 323 mnkr, samt efter kapitalkostnadsförändringar för de 
skattefinansierade verksamheterna uppvisas ett positivt resultat om 3, 202 
mnkr. (Text till årsredovisning 2019 biläggs). 

 

16



  
      

 
      

 

3(3) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
1. Remissvar från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 maj 2020. 

2. Grundläggande Granskning 2019, PwC. 

3. Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad den 16 
augusti 2018. 

4. Text till årsredovisning 2019. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 45  Dnr 2020/335 

 

Förtydligande avseende kostnader i avtal om 
medfinansiering och samverkan för projekt 
Genomfart Ludvika 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förtydligande avseende kostnader i avtal 
om medfinansiering och samverkan (KF 2016-08-29 §131) för projekt 
Genomfart Ludvika. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun är medfinansiär i projekt Genomfart Ludvika och ett 
medfinansieringsavtal (KF 2016-08-29 §131) undertecknades hösten 2016. I 
medfinansieringsavtalet finns en kostnadsfördelning för varje åtgärd och en 
uppskattad totalkostnad för Ludvika kommun (som högst 51 miljoner kronor) 
och projektet (som högst 187 miljoner kronor). 

Under våren har Trafikverket genomfört upphandling av entreprenör för 
projekt Genomfart Ludvika. Sista anbudsdag var den 27 april. På grund av 
marknaden har de anbud som lämnats in till Trafikverket varit höga sett till 
uppskattad kostnad i medfinansieringsavtalet, både för Ludvika kommuns del 
och för projektet i stort. Enskilda anledningar, förutom hur marknaden ser ut, 
till de högre kostnaderna är svåra att peka ut. Fördyringarna i anbud kontra 
uppskattad kostnad är så pass stora att samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Trafikverket har kommit överens om att ett förtydligande avseende kostnader 
behöver upprättas. 

Bilaga 1 är den samlade kostnadsbedömningen för de olika åtgärderna av 
projektet. Bilaga 2 är ett tillägg till §5 och §6 i gällande medfinansieringsavtalet 
för att förtydliga kostnadsfördelningen och projektets totala kostnad.  

Ekonomiska konsekvenser 
Fördyringarna innebär att förändringar i budgetplan för kommande år behöver 
göras. Detta kan komma att påverka andra tilltänkta investeringsprojekt och 
deras budget och tidplaner.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 maj 

2020. 

2. Bilaga 1, Kostnadsbedömning. 

3. Bilaga 2, Förtydligande avseende kostnader. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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