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Ärendelista 
 
 Val av justerare   
 Anmälan av extra ärenden   
§ 60 Planbesked för en ny detaljplan för 

fastigheten Annefors 7.10 med flera i 
Fredriksberg  

2020/191  

§ 61 Godkännande av samrådsredogörelse och 
beslut om granskning för detaljplan för 
del av Lorentsberga 3:47 med flera 
"Handelsområde Lorensberga" 

2018/425  

§ 62 Planbesked avseende Renen 13 med flera 
i Ludvika tätort 

2020/226  

§ 63 Se separat protokoll  2020/335  
§ 64 Planbesked för ny detaljplan för del av 

Gonäs 1:36 med flera, "Väsmansbacken" 
2020/165  

§ 65 Markanvisningsavtal för Andersglass AB, 
Landforsen 6:1 

2020/376  

§ 66 Förslag till Dagvattenstrategi Ludvika 
kommun 

2019/1087  

§ 67 VA-ledningar till Brittsand 2020/392  
§ 68 Delegation för överföring av 

anläggningstillgångar gällande VA- och 
återvinningsverksamheterna 

2020/420  

§ 69 Budgetuppföljning per den sista maj 2020/438  
§ 70 Verksamhetsinformation 2020/3  
§ 71 Delegationsbeslut 2020/1  
§ 72 Delegationsbeslut för skolskjutsar 2020/89  
§ 73 Meddelanden  2020/2  

2



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2020-06-15 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 60  Dnr 2020/191 

 

Planbesked på fastigheten Annefors 7.10 med flera i 
Fredriksberg Anneforsvägen 38 gällande ändrad 
användning från vattenverk till lager/verkstad 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge ett planbesked som innebär att 
kommunen avser att inleda en planläggning av rubricerat ärende, som beräknas 
leda till ett beslut att anta en detaljplan i januari 2021, enligt Plan- och bygglagen 
(2010-900) 5 kap 2-5 §§.                                                                                         

Beskrivning av ärendet 
En privatperson inkom den 18 mars 2020 med en begäran om planbesked 
angående rubricerat ärende. 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra att fastigheten kan användas som 
lager/verkstad (Område för allmänt ändamål, vattenverk i gällande detaljplan), 
så att fastigheten kan säljas. Ett annat syfte är att rätta till situationen för tre 
villor i närheten av fastigheten. Villorna byggdes 1970-talet enligt bygglov men i 
strid mot gällande detaljplan.  

En checklista har fyllts i som underlag för nämndens beslut. De frågor som 
berörs enligt checklistan bedöms kunna hanteras av detaljplanen och i 
byggskedet. 

Planärendet bedöms kunna genomföras med standardförfarande. Inget politiskt 
beslut, utöver planbeskedet, behövs förrän det är dags för antagande. 

Sökanden debiteras 10-15 % av kostnaden för planbesked och detaljplan enligt 
gällande taxa. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 26 

mars 2019. 

2. Begäran om planbesked. 

3. Checklista för planbesked. 

4. Situationskarta. 

5. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 8 april 2020 §31. 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Sökanden 
Planarkitekt 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-06-15 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 61  Dnr 2018/425 

 

Godkännande av samrådsredogörelse och beslut om 
granskning för detaljplan för del av Lorentsberga 3:47 
med flera "Handelsområde Lorensberga" 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen 

enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 17 § 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge verksamhetsområde 
Planering att genomföra granskning av detaljplanen enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap 18 §  

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger mellan väg 50 och Lorensbergatjärn. Med planen 
omöjliggörs byggnation av del av projekt Förbifart Ludvika som dock ej kan 
anses vara aktuellt då satsningar genomförs på väg 50 i projekt Genomfart 
Ludvika. 

Huvudsyftet är att utveckla handelsområdet och möjliggöra ny mark för olika 
verksamheter såsom handel och industri. Planen tillåter även bostäder och 
område för betesmark. Strandskydd behöver upphävas. Detaljplanen hanteras 
enligt reglerna för utökat förfarande. 

Samrådet genomfördes mellan den 10 oktober och den 22 november 2019. 
Samrådsmöte hölls den 23 oktober. Under samrådet kom det in 17 synpunkter, 
varav 12 med synpunkter och fem utan erinran.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 18 maj 

2020. 

2. Planbeskrivning. 

3. Plankarta. 

4. Samrådsredogörelse. 

5. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 3 juni 2020 §50. 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsplanerare för handläggning 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-06-15 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 62  Dnr 2020/226 

 

Planbesked avseende Renen 13 med flera i Ludvika 
tätort 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja planbesked för fastigheten 
Renen 13 med flera i Ludvika tätort. 

Beskrivning av ärendet 
Den sökande vill ta bort hela eller del av prickmark för att möjliggöra 
byggnation av carport inom sin egen fastighet. Fastigheten ligger längs med 
Mossgatan i ett villaområde i centrala Ludvika tätort. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga hinder för att ta bort del av prickmark 
för att möjliggöra byggnation av carport. Förvaltningen ser en fördel att i 
ärendet ta med samtliga fastigheter inom samma detaljplan och ge samtliga 
fastigheter en större byggrätt för att uppfylla dagens standard på storlek på hus, 
garage och carports.  

En ändring av gällande plan ses som mest fördelaktig att genomföra då det 
oftast innebär kortare handläggningstid. Dock är ärendet inte av högsta prioritet 
vilken innebär att ett antagande av ändringen av detaljplanen enligt preliminär 
tidplan kan ske till sommaren/hösten 2021.   

Ekonomiska konsekvenser 
För kommunens del medför ärendet endast kostnad för del av plankostnad. Då 
kommunen väljer att ta med ett större område än den sökande har sökt 
planbesked för ska kostnaden fördelas mellan kommunen och den sökande. 
Planavtal ska upprättas.  

Planen medför inga kostnader för något särskilt genomförande av till exempel 
allmän platsmark då detta endast är en ändring av plan. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 18 maj 

2020. 

2. Ansökan om planbesked. 
3. Checklista. 
4. Karta över planområde. 
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5. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 3 juni 2020 §51. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsplanerare, för handläggning 
Michael Holmgren, för kännedom 
Akten 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 63  Dnr 2020/335 

 

Justering avseende kostnader i avtal om 
medfinansiering och samverkan – Riksväg 50 genom 
Ludvika, Bergslagsdiagonalen  

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner justering avseende kostnader i 

avtal om medfinansiering och samverkan – Riksväg 50 genom Ludvika, 
Bergslagsdiagonalen 2016-10-03 (KF 2016-08-29 § 131). 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
justering avseende kostnader i avtal om medfinansiering och samverkan 
– Riksväg 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen 2016-10-03 (KF 
2016-08-29 § 131). 

Sammanfattning 
Ludvika kommun är medfinansiär i projekt Genomfart Ludvika och ett 
medfinansieringsavtal (KF 2016-08-29 § 131) undertecknades hösten 2016. 
Kommunens uppskattade kostnad var 41 miljoner kronor (medelvärde) vilket 
motsvarar 22 % av projektets totala kostnad. Den uppskattade kostnaden i 
medfinansieringsavtalet baseras på PM ”Väg 50 Genomfart Ludvika, 
förprojektering”. Sedan avtalet tecknades har flera beslut om 
innehållsförändringar tagits i styrgrupp, samhällsbyggnadsnämnd och 
kommunfullmäktige vilket innebär att ett förtydligande och en justering av 
avtalet avseende kostnader behöver genomföras. 

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 (medelvärde 41 miljoner kronor) 
och projektet (medelvärde 189 miljoner kronor). Den uppskattade 
totalkostnaden har i avtalet en felmarginal på +/- 25%. Kommunens del av 
uppskattad totalkostnad motsvarar cirka 22%. Dessa kostnader baseras på en 
grundnivå på utformningen i enlighet med PM ”Väg 50 Genomfart Ludvika, 
förprojektering” (bilaga 1). 
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Efter avtalets tecknande har innehållsförändringar (se bilaga 3) genomförts 
vilket har resulterat i att den uppskattade kostnaden för projektet har ökat. 
Innehållsförändringarna har under tidens gång godkänts av projektets styrgrupp 
som har bestått av personer från Trafikverkets olika verksamhetsområden samt 
kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och representation från politiken.  

Innehållsförändringarna har även lyfts internt inom kommunens organisation, 
däribland via den interna referensgruppen som består av 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande, vice ordförande och andre vice 
ordförande samt kommunalråd och ledamot från oppositionen. Till den interna 
referensgruppen har bland annat köp av fastigheterna Bilen 1 och 2 (före detta 
Ica MM) lyfts i november 2016. Samhällsbyggnadsnämnden godkände i februari 
2017 en avsiktsförklaring avseende ett kommunalt förvärv av de aktuella 
fastigheterna. I maj samma år gavs nämndens dåvarande ordförande delegation 
att godkänna köpeavtal för fastigheterna. Köpet genomfördes under hösten 
2017. 

Köpet av fastigheterna har medfört en högre kostnad för projektet. De ökade 
kostnaderna består bland annat av köpeskillingen för fastigheterna, rivning av 
fastigheterna, återställning av ytor, tillkommande väg och två nya gång- och 
cykelportar. Den uppskattade kostnaden för aktuell åtgärd i 
medfinansieringsavtalet baseras på enklare utformning av cirkulationsplats och 
tillhörande anläggning i enlighet med bilagt PM. 

Den nya utformningen av cirkulationen och tillhörande anläggning medför en 
högre trafiksäkerhet för både motortrafikanter och oskyddade trafikanter. Den 
bidrar även till minskad bullerstörning på boenden i närheten. 

Utöver detta har det tillkommit ökade kostnader för inlösen av sju fastigheter 
längs Valhallarakan. Beslut om inlösen av fastigheter togs först upp i projektets 
projektgrupp (bestående av personer från både Trafikverket och kommunens 
samhällsbyggnadsförvaltning) och beslutades i styrgruppen under 2016, dock 
före tecknande av medfinansieringsavtal. Kostnaden för aktuell del av projektet 
beräknades dock på förslaget i bilagt PM. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
tagit fram en detaljplan för aktuell åtgärd. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 
den 25 oktober 2017 att kommunfullmäktige skulle anta detaljplanen som 
möjliggjorde inlösen av fastigheterna. Kommunfullmäktige antog detaljplan den 
18 december 2017. 

I samband med beslut om inlösen fördes diskussion med berörda 
fastighetsägare på ett informationsmöte. Samtliga sju fastighetsägare inkom 
efter mötet med en gemensam skrivelse till Trafikverket och kommunen med 
önskan om att bli inlösta då de såg det som det enda alternativet då de ej såg 
övriga alternativ som hållbara lösningar. Både projektgruppen och styrgruppen 
bedömde att utformningen av aktuell del av projektet skulle bli bättre om 
inlösen av de sju fastigheterna genomfördes. Utformningen innebär en bättre 
boendemiljö för övriga i området som får minskad bullerstörning och 
gestaltningsmässigt skapas en bättre stadsbild sett till de förslag som fanns 
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gällande bullerskydd. Projektet valde därför att gå i linje med fastighetsägarnas 
önskan.  

Utöver innehållsförändringarna behöver en justering av de uppskattade 
kostnaderna göras utifrån en indexreglering. Trafikverkets index för vägarbeten 
med basår 2016 har ökat med ett index som motsvarar en drygt 4,5% årlig 
prisutveckling. Detta motsvarar en ökad kostnad på nästan nio miljoner kronor 
för kommunens del.  

De beslut som har tagits genom åren i projektgrupp, styrgrupp, kommunens 
interna referensgrupp, samhällsbyggnadsnämnd och kommunfullmäktige har 
medfört en ökning av den uppskattade kostnaden av projektet. Fortsatt gäller 
samma fördelning av kostnader mellan kommunen och Trafikverket. 
Kommunens del är fortfarande 22% av projektets totalkostnad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att medfinansieringsavtalets 
principer gällande kostnadsfördelningen är densamma som vid avtalets 
tecknande. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser i och med det beslut som har 
fattats att både kommunen och Trafikverket har var varit medvetna om att ett 
förtydligande och en justering av avtalet avseende uppskattade kostnader 
behöver genomföras. 

Ekonomiska konsekvenser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit medveten om att de beslut som har 
tagits genom åren har inneburit fördyringar av projektet sett till de uppskattade 
kostnaderna i medfinansieringsavtalet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
därför i budgetplan för 2021-2025 avsatt 66 miljoner kronor för de åtgärder 
som ingår i medfinansieringsavtalet. En uppdatering av den uppskattade 
kostnaden har genomförts av Trafikverket i maj. Den visar att kommunens 
finansiering nu uppskattas till 78,5 miljoner kronor, fortsatt med en osäkerhet 
på +/- 25% i enlighet med medfinansieringsavtalet. Den uppskattade 
kostnaden baseras nu på de faktiska åtgärder som ska genomföras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Trafikverket tillsammans med styrgruppen 
anser därför att ett förtydligande och en justering av avtalet avseende kostnader 
behöver genomföras. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 1 juni 

2020. 

2. Utklipp ur PM ”Väg 50 Genomfart Ludvika, förprojektering”. 
3. Illustrationsskiss över de faktiska åtgärder som ska genomföras. 
4. Beslutsunderlag kalkyl väg 50 Genom Ludvika. 
5. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 3 juni 2020 §52. 

______ 
 

11



  
      

 
      

 

4(4) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för information 
Samhällsplanerare 
Planeringschef 
Patrick Svärd, Trafikverket Region Mitt 
Akten 
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§ 64  Dnr 2020/165 

 

Planbesked för ny detaljplan för del av Gonäs 1:36 
med flera, ”Väsmansbacken”  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge ett planbesked som innebär att 
kommunen avser att inleda en planläggning av rubricerat ärende, som beräknas 
leda till ett beslut att anta en detaljplan i september 2021, enligt Plan- och 
bygglagen (2010-900) 5 kap 2-5 §§. 

Beskrivning av ärendet 
Tom Sakofall inkom den 8 mars 2020 med en begäran om planbesked för 
bostäder i sjönära läge på Väsmansbacken. I första hand är det fråga om fem 
parhus med bostäder i två plan och en yta av cirka 100 m2 per bostad. Samtliga 
hus avses att placeras utanför strandskyddets 100 m.  

En checklista har gåtts igenom för att utreda områdets lämplighet för bostäder. 
Den bifogas som ett underlag för samhällsbyggnadsnämndens beslut.  

Några slutsatser från checklistan: 

 Den del av föreslaget planområde, som är närmare Gonäs 
avloppsreningsverk än 300 m, är inte lämplig för fler bostäder 

 Ett skyddsavstånd behövs till Gonäsvägen, som är led för farligt gods 

 Planområdet bedöms inte bli så stort att det kan motivera den kostnad 
som en anslutning till befintlig gång- och cykelväg medför 

 Infiltration av dagvatten, från industriområdet i söder, planeras inom 
föreslaget planområdes östra del. För att inte bostäderna ska riskera att 
påverkas av dagvattenanläggningen placeras dess infiltration nedanför 
bostäderna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Planbeskedet, detaljplanen, fastighetsbildning samt vatten och avlopp bekostas 
av sökanden.  

Infiltrationen av dagvatten är inte en konsekvens av denna planering, men 
eftersom infiltrationen fördyras på grund av detaljplanen ska avtal skrivas om 
det. 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 25 maj 

2020. 

2. Begäran om planbesked med situationsplan. 

3. Checklista för planbesked. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 3 juni 2020 §53. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Sökanden 
Planarkitekt 
Akten
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Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 65  Dnr 2020/376 

 

Markanvisningsavtal för Andersglass AB, Landforsen 
6:1 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner markanvisningsavtalet där kommunen 
förbinder sig under given avtalsperiod att i första hand sälja till intressent under 
givna villkor i avtalet. 

Beskrivning av ärendet 
Andersglass AB, har för avsikt att undersöka möjligheterna att bygga kontor, 
lager samt garage för sin verksamhet på del av fastighet: Landforsen 6:1. 
Området saknar detaljplan men fastigheten lämpar sig för denna form av 
verksamhet då läget utgör en bra utgångspunkt både mot Borlängehållet samt 
Smedjebacken. Samtidigt är läget mindre lämpligt för bostadsbebyggelse då 
Faluvägen som är starkt trafikerad går längs större delen av fastigheten, bättre 
läge finns för bostadsbebyggelse. Verksamheten i sig torde inte orsaka någon 
form av skadliga utsläpp eller medföra kraftiga störningar i dessa omgivning, av 
vare sig ljud eller lukt. Ansvarig tjänsteman anser därmed att ett 
markanvisningsavtal kan ingås.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 8 maj 

2020. 

2. Markanvisningsavtal. 

3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 3 juni 2020 §54. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Exploateringsingenjör för handläggning 
Planeringschef 
Akten
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Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 66  Dnr 2019/1087 

 

Förslag till Dagvattenstrategi, Ludvika kommun 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att bifalla 
förslaget av dagvattensstrategin för Ludvika kommun. En remiss av 
dagvattensstrategin skickades ut den 18 december 2019 för svar senast den 15 
mars 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en 
dagvattenstrategi för Ludvika kommun i samarbete med Wässman Barken AB. 
Behovet av en dagvattenstrategi går tillbaks till krav från Vattenmyndigheterna 
och länsstyrelsen för att miljökvalitetsnormerna (MKN) ska kunna följas. 

Urbaniseringen av dagens samhälle har lett till att hårdgjorda ytor som tak och 
asfaltsytor blivit flera. Detta har skapat ett behov av att hantera föroreningar i 
dagvattnet, minskad grundvattenbildning och översvämningsrisker. 

I dagvattensstrategin finns fem viljeinriktningar: 

 Utjämna dagvattenflödet och bevara en naturlig vattenbalans 

 Minska konsekvenserna vid översvämning 

 Förbättra kommunens yt- och grundvattenkvalitet 

 Berika bebyggelsemiljön 

 Väl fungerande drift- och underhåll 

Viljeinriktningarna ska omvandlas till mål och åtgärder inom respektive 
verksamhetsområdes ordinarie verksamhetsplanering. 

Dagvattenstrategin ska revideras en gång per mandatperiod i samband med att 
översiktsplanens aktualitets prövas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Dagvattenstrategin medför inga ytterligare kostnader för förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 18 maj 

2020. 
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2. Sammanställning yttrande. 

3. Dagvattenstrategi. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 3 juni 2020 §55. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för verkställighet 
Planeringschef 
Akten
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2020-06-15 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 67  Dnr 2020/392 

 

VA-ledningar till Brittsand 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår 7,0 Mkr för 
genomförande av nödvändiga VA-investeringar i samband med detaljplanens 
genomförande och anslutningsavtal tecknat mellan Ludvika kommun och 
Brittsands Fastigheter AB. 

Beskrivning av ärendet 
Mark- och miljödomstolen har , i en dom 2019-10-10, fastställt 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut (dnr SBN 2014/225-21) att anta 
detaljplanen för Sunnansjö 125:2 med flera (Brittsand). 

Vid exploatering av Brittsand enligt ovanstående detaljplan, krävs en lösning för 
vatten och spillvatten. Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten. Ett anslutningsavtal har tecknats mellan Ludvika 
kommun och exploatören av området, Brittsand Fastigheter AB. 
Anslutningsavtalet reglerar Ludvika kommuns och Brittsand Fastigheter ABs 
åtaganden som överensstämmer med detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden 
godkände anslutningsavtalet 29 mars 2017 (dnr SBN 2017/413-25). Avtalet 
undertecknades av respektive part i december 2019. 

I avtalet åtar sig Ludvika kommun att bygga överföringsledningar (vatten och 
spillvatten inkl. pumpstation vid Brittsand) mellan Gonäs reningsverk och 
exploateringsområdet. 

Kostnaden för projektet är beräknad till 7,0 Mkr.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 15 maj 

2020. 

2. Kostnadsberäkning. 

3. Karta. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 3 juni 2020 §56. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige för verkställighet 
WBAB 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-06-15 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 68  Dnr 2020/420 

 

Delegation för överföring av anläggningstillgångar 
gällande VA- och återvinningsverksamheterna 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till förvaltningschef Jan Lundberg att 
godkänna och underteckna de överlåtelsehandlingar avseende fast egendom 
med tillhörande objekt som kommer att upprättas mellan Ludvika kommun och 
det nybildade anläggningsbolaget inom Ludvika Stadshus AB. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 december 2019, § 162, att uppdra till 
kommunstyrelsen att tillse att inom kommunkoncernen bilda ett 
anläggningsbolag senast den 1 januari 2021 samt att uppdra till kommun- 
styrelsen att vidta de åtgärder som krävs för bildandet av anläggningsbolaget 
och verkställa överföringen av huvudmannaskapet.  

Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll framgår av bilaga 1. 

Lika som vid överföringen av fastigheter och objekt till Ludvika 
kommunfastigheter (LKFAB) kommer fastighetsbildningsåtgärder i form av 
avstyckningar och fastighetsregleringar att bli nödvändiga samband med 
överföringen av vissa objekt medan en del redan utgörs av färdigbildade 
fastigheter. Vidare omfattar överföringen även ledningar och pumpstationer 
kopplade till respektive objekt. Vissa av dessa kan sedermera behöva tryggas 
genom ledningsrätt. Dessa frågor får dock bestämmas närmare i samband med 
upprättandet av överlåtelsehandlingarna. 
Förutom överföringen av objekt kopplade till va-verksamheten omfattas även 
Björnhyttans återvinningscentral, Ludvika Björnhyttan 1:9, av överföringen. 
I kartbilaga 2 framgår de objekt som redan idag utgör egna fastigheter medan 
kartbilaga 3 visar vilka objekt som berörs av fastighetsbildning. Överföringen 
omfattar, som ovan nämnts, även ledningar, pumpstationer m.m. kopplade till 
respektive objekt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bokfört värde för va-verksamheten per april 2020 uppgår till drygt 375 mnkr, 
exkluderat objekt tillhörande Spendrupsprojektet. Värdet kan dock komma att 
justeras till årsskiftet då köpet och övertagandet sker. 
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Fördelningen av värdet (köpeskillingen) kommer sedan att ske i de kommande 
överlåtelseavtalen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 4 juni 

2020. 

2. Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll, §162. 

3. Kartbilaga, anläggningar på egen fastighet. 

4. Kartbilaga, anläggningar i behov av fastighetsbildning. 

5. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 23 juni 2020 §57. 

______ 
 

Beslut skickas till 
WBAB 
Markingenjör för verkställighet 
Akten
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Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 69  Dnr 2020/438 

 

Budgetuppföljning per den sista maj 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. 

Beskrivning av ärendet 
Efter genomgång av åtgärder för redovisade avvikelser för de skattefinansierade 
verksamheterna återstår ett underskott med 719 tkr. Underskottet består i 
huvudsak av utebliven intäkt enligt KF beslut för fritidsgårdsverksamheten från 
social- och utbildningsförvaltningen.  

Redovisat underskott för samhällsbyggnadsnämnden med 160 tkr täcks av 
besparingar med motsvarande belopp inom verksamhet administration.  

Redovisat underskott inom teknik och projekt avser tillkommande 
kapitalkostnader utöver budget med 3 708 tkr som täcks av budgeterade medel 
för tillkommande kapitalkostnader med 3 330 tkr inom administration samt  
378 tkr inom planering. Resterande del av redovisat underskott avser minskade 
intäkter från investeringsprojekt och arbete åt de kommunala bolagen. 

De taxefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett underskott med  
9 200 tkr varav 3 900 tkr avser VA och 5 300 tkr avser återvinning. I redovisad 
bilaga finns kommentarer från WBAB till redovisade avvikelser.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 8 juni 

2020. 

2. Bilaga, Siffersammanställning, drift. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Ekonom 
Akten

22



Bilaga 1

Driftbudget 2020, Årsprognos, netto

Skattefinansierad verksamhet
Verksamhet, netto Årsbudget Period Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

budget Maj period Maj prognos

Samhällsbyggnadsnämnden 1 040 428 479 -51 1 200 -160

Verksamh omr administration ansv 21 5 773 2 398 355 2 043 2 443 3 330

Verksamh omr administration ansv 211 2 668 1 104 968 136 2 504 164

Fastigheter verksamh omr adm ansv 214 -883 -351 111 -462 -883 0

Verksamh omr teknik och projekt (gata/park) 54 014 16 875 24 780 -7 905 58 792 -4 778

Verksamh omr planering, ansvar 24 32 301 13 896 11 055 2 841 30 766 1 535

Verksamh omr miljö o bygg, ansv 231 11 981 5 408 4 811 597 12 426 -445

Verksamh omr miljö o bygg, ansv 232 588 -1 096 -1 380 284 143 445

Verksamh omr kultur och ungdom, ansv 26 12 263 5 122 5 592 -470 13 073 -810

Verksamh omr fritid och idrott, ansv 27 14 008 5 951 6 171 -220 14 008 0

Totalt samhällsbyggnadsnämnden 133 753 49 735 52 942 -3 207 134 472 -719

Kommentarer till avvikelser

Kapitalkostnader

Del av redovisat underskott för teknik och projekt 3,7 mnkr avser tillkommande kapitalkostnader som täcks av budgeterade medel

för kapitalkostnader på administration ansvar 21  3,3 mnkr samt 0,4 mnkr på ansvar 24 planering.

Samhällsbyggnadsnämnden

Underskott med 160 tkr på grund av neddragning av budgetram samt högre fast arvode för ordföranden. Underskottet

kommer att täckas av motsvarande besparing på administration ansvar 211. Redovisat i upprättat handlingsplan för budget i balans. 

Verksamhetsområde kultur och ungdom

Underskott med totalt 0,8 mnkr som består av utebliven intäkt på 0,9 mnkr för Fritidsgårdsverksamheten (enligt KF beslut) från social- 

och utbildningsförvaltningen samt överskott med 0,090 mnkr på grund av lägre lönekostnader för bibilioteksverksamheten.

Taxefinansierad verksamhet

Verksamhet, netto Årsbudget Period Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

budget Maj period Maj prognos

VA (WBAB) 0 -9 173 -7 248 1 925 -3 900 -3 900

Återvinning (WBAB) 0 -6 266 -8 373 -2 107 -5 300 -5 300

Totalt samhällsbyggnadsnämnden 0 -15 439 -15 621 -182 -9 200 -9 200

Taxefinansierad verksamhet

Kommentarer

Vatten/avlopp

Ingen förändring mot tidigare prognos.

Förebyggande underhåll har ökats något inför sommaren, för att minska risk för kostsamma åtgärder under

semesterperioden (det neddragna underhållet var i underkant).

Vi har börjat få avsättning för det rötade slammet, men den havererade rötkammaren på Gonäs reningsverk gör att vi

måste transportera bort orötat slam till extern mottagare och där även betala en relativt hög behandlingskostnad.

Rötkammaren har precis börjat fyllas upp med vatten efter reparationen och kommer inom kort att kunna tas i bruk.

Återvinning

Ingen förändring mot tidigare prognos.

Taxeförändring på slam från slutna tankar ligger inom felmarginalen på den totala intäktsbudgeten.

Budgetuppföljning samhällsbyggnadsnämnden

05årsprognosdrift2020maj.xlsx Sida 1 av 1
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Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 70  Dnr 2020/3 

 

Verksamhetsinformation  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Jan Lundberg förvaltningschef informerade om: 

- Sjukfrånvarostatistik. 
 
Lars Åhlenius, tf. gatuchef och Sofia Folkesson verksamhetsutvecklare 
informerade om: 

- Uppdrag – konsekvenser kapitalkostnader. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar Lars Åhlenius för tiden han har varit här i 
Ludvika kommun. 
 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 71  Dnr 2020/1 

 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

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

Beslut skickas till 
Akten
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Ulrika Liebenholtz Sundin2020-06-08

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnden

Sekretess: Visas ej

2020-06-15

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

2020.1351 Stängsel mot järnväg Johanna  Ingre §

2020-03-10 Samhällsbyggnadsnämnden Johanna  Ingre

SBN 2020/173 Servitut för stängsel mot järnväg

Hans Winka

2020.1352 Servitutsavtal Johanna  Ingre §

2020-03-18 Johanna  Ingre

SBN 2020/193 Servitut gång- och cykelväg, tjänande fastighet 
Öraberget 15:1

Hans Winka

2020.1355 Fastighetsreglering del av Ludvika Gonäs 1:36 Johanna  Ingre §

2020-03-10 Johanna  Ingre

SBN 2020/149 Fastighetsreglering del av Ludvika Gonäs 1:36

Hans Winka

2020.1363 Nyttjanderättsavtal WBAB, central uppställningsplats Johanna  Ingre §

2020-04-23 Samhällsbyggnadsnämnden Johanna  Ingre

SBN 2020/296 Nyttjanderättsavtal WBAB, central 
uppställningsplats. Återvinningstunnor

Hans Winka

2020.1424 Yttrande A221.981/2020 Mats Lidestig §

2020-05-08 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig

SBN 2020/329 Brådskande. Remiss gällande byggställning, 
Ljunghällsvägen 27 A-D, tiden 11 maj - 10 juli 2020, 
A221.981/2020

Mats Lidestig

2020.1425 Yttrande  A215.094/2020 Mats Lidestig §

2020-05-08 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig

Sidan  1 av 3

26



Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

SBN 2020/339 Brådskande. Remiss utomhusträning i stadsparken 
och vid Garvarns torg under lördagar, tisdagar och 
torsdagar under sommaren 2020, A215.094/2020

Mats Lidestig

2020.1434 Servitut för gång- och cykelväg, förmån Knutsbo 
7:221

Johanna  Ingre §

2020-04-21 Johanna  Ingre

SBN 2020/258 Servitut för gång- och cykelväg, förmån Knutsbo 
7:221

Sofia Hellsten

2020.1440 Omhändertas och skrotas Agneta Lilja §

2020-05-12 Samhällsbyggnadsnämnden Agneta Lilja

SBN 2020/257 Flyttning av fordon, COB511

Agneta Lilja

2020.1442 Yttrande   A329.214/2019 Mats Lidestig §

2020-04-27 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig

SBN 2020/216 Remiss gällande Ludvikafesten med barnaktiviteter, 
tiden 22 juni - 29 juni, A329.214/2019

Mats Lidestig

2020.1488 Delegationsbeslut KZE 252 Agneta Lilja §

2020-05-19 Agneta Lilja

SBN 2020/387 Flytt av fordon, KZE252

Agneta Lilja

2020.1491 Markupplåtelse för starkströmsanläggning, Örntorp 
4:4, Bergslagsbyn

Johanna  Ingre §

2020-05-13 Samhällsbyggnadsnämnden Johanna  Ingre

SBN 2020/374 Markupplåtelse för starkströmsanläggning, Örntorp 
4:4, Bergslagsbyn

Sofia Hellsten

2020.1494 Arrende för uteservering vid Garvans Torg Johanna  Ingre §

2020-05-18 Samhällsbyggnadsnämnden Johanna  Ingre

SBN 2020/327 Arrende för uteservering vid Garvans Torg

Sofia Hellsten

2020.1564 Omhändertas och skortas Agneta Lilja §

2020-05-26 Samhällsbyggnadsnämnden Agneta Lilja

SBN 2020/390 Flyttning av fordon, RXY887

Agneta Lilja

2020.1595 Yttrande A279.698/2020 Mats Lidestig §

2020-06-01 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig

SBN 2020/411 Brådskande. Remiss uteservering Sole Mio, 1 juni - 
1 oktober 2020, A279.698/2020 

Mats Lidestig

Sidan  2 av 3
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

2020.1629 Åsa Lindqvist som tf förvaltningschef tiden 13 juli - 
26 juli 2020

Jan Lundberg §

2020-06-01 Samhällsbyggnadsnämnden Jan Lundberg

SBN 2020/15 Tillförordnanden 2020 (chefer)

Jan Lundberg

2020.1630 Peter Hoxell som tf förvaltningschef tiden 27 juli till 
16 augusti 2020

Jan Lundberg §

2020-06-01 Samhällsbyggnadsnämnden Jan Lundberg

SBN 2020/15 Tillförordnanden 2020 (chefer)

Jan Lundberg

Sidan  3 av 3
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Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 72  Dnr 2020/89 

 

Delegationsbeslut för skolskjutsar 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut av 
skolskjutsar. 

Beskrivning av ärendet 
Diarienummer Tidsperiod Skäl till beslut 

2020/406 Lä 2020/2021 Avslag-val av skola 
2020/407 Lä 2020/2021 Avslag-val av skola 
2020/408 Lä 2020/2021 Avslag-val av skola 
2020/423 Lä 2020/2021 Beviljad-Växelvisboende 
2020/422 Lä 2020/2021 Beviljad-Vinterskjuts 
2020/421 Lä 2020/2021 Beviljad-Avstånd 
2020/424 Lä 2020/2021 Beviljad-Växelvisboende 
2020/425 Lä 2020/2021 Beviljad-Växelvisboende 
2020/426 Lä 2020/2021 Beviljad-Växelvisboende 
2020/427 Lä 2020/2021 Beviljad-Särskilda skäl 
2020/428 Lä 2020/2021 Beviljad-Växelvisboende 
2020/429 Lä 2020/2021 Beviljad-Särskilda skäl 
2020/430 Lä 2020/2021 Beviljad-Växelvisboende 
2020/431 Lä 2020/2021 Beviljad-Växelvisboende 
2020/433 Lä 2020/2021 Beviljad-Växelvisboende 
2020/434 Lä 2020/2021 Beviljad-Växelvisboende 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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§ 73  Dnr 2020/2 

 

Meddelanden  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
 
Samhällsbyggnadsnämnden SBN 

SBN 2020-05-20 § 50-59  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

SBN au 2020-06-03 § 46-57  

Myndighetsnämnden miljö och bygg  

Beslut 2020-05-13 § 114 Detaljplaneförslag Bysjöstrand ekoby 2018/727 

Kultur- och fritidsnämnden  

Beslut KFN 2020-05-16 § 41 2020/133 

Social- och utbildningsnämnden  

Beslut SUN 2020-05-27 § 84 Miljöpolicy 2020/133 

Vård- och omsorgsnämnden  

Beslut Vård- och omsorgsnämnden 2020-05-27 § 48 Miljöpolicy 2020/133 
Kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen  

Beslut KS 2020-05-19 § 112 Redovisning av obesvarade 
uppdrag 

2020/393 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Beslut KSAU 2020-05-05 § 69 Granskning av ny detaljplan för 
del av Saxhyttan 4411 med flera  Bysjöstrands ekoby   

2018/727 

Kommunstyrelsens personalutskott  

Beslut KSPLU 2020-05-05 § 10 Riktlinjer rekrytering 2020/378 
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Beslut KSPLU 2020-05-05 § 13 Nyckeltal personalpolitiska 
redovisningar 

2020/379 

Beslut KSPLU 2020-05-05 § 11 Översyn av riktlinjer för 
bisysslor  

2020/380 

Beslut KSPLU 2020-05-05 § 12 Revidering av pensionsriktlinjer  2020/381 
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott  
Beslut KS fu 2020-05-07 § 31 Löneboxar förändringar och nya 
beslut 

2020/18 

Beslut KS fu 2020-05-07 § 35 Förändring av gällande beräkning 
av LAS-dagar enligt AD-dom 

2020/18 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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