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2022-06-20 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 54  Dnr 2022/414 

 

Bidrag gällande ungdomsledare Ludvika ridklubb 
2022 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att bevilja inkommen 

ansökan om bidrag till Ludvika ridklubb till en ungdomsledare med 
200 000 kr. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att Ludvika ridklubb 
senast februari 2023 ska inlämna en skriftlig rapport för hur bidraget 
använts under året. 

Beskrivning av ärendet 
Av Dalarnas alla ridklubbar så har Ludvika Ridklubb den näst största 
verksamheten för barn och unga. Allt fler unga väljer att uppehålla sig på 
ridanläggningen före och efter ridlektion eller att vistas i stallmiljön även om de 
inte har någon ridlektion inplanerad. På kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 10 december 2019, § 90, beslutades att avsätta 200 tkr i en 
riktad bidragspott som var möjlig för Ludvika ridklubb att söka för att utveckla 
en funktion som ungdomsledare på ridklubben under 2020. Ridklubben har 
sedan dess fått beslut på att fortsätta fritidsverksamheten även under 2021, 
KFau § 45, 2020-10-12.  

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen anser att med det stora antal barn 
och unga som nyttjar Räfsnäs ridanläggning så finns det grund för att fortsatt ge 
bidragsmedel på 200 000 att söka för att Ludvika ridklubb ska kunna fortsätta 
med en ungdomsledare även under detta år. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2022. 
2. Ansökan om bidrag till fritidsledare till Ludvika ridklubb, 2022-03-24 
3. Förslag till överenskommelse mellan Ludvika kommun och Ludvika 

Ridklubb. 
4. Arbetsutskottet den 9 juni 2022 § 69. 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef kultur och ungdom 
Enhetschef fritidsgårdar 
Ludvika ridklubb 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 55  Dnr 2022/21 

 

Arbetsstipendium för kulturverksamhet 2022 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden tilldelar Peter Bergström  
arbetsstipendium för kulturverksamhet för år 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Arbetsstipendium för kulturverksamhet är avsett att stödja och uppmuntra 
förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Stipendiet avser 
kommande insatser och utgör ett stöd för en kulturverksamhet som den 
sökande är sysselsatt med, eller avser att ägna sig åt.  

Det har inkommit sex sökande 2022.  

Stipendiesumman är 25 000 kr. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 maj 2022. 

2. Ansökningar. 

3. Arbetsutskottet den 9 juni 2022 § 57. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultursekreterare för verkställande 
Akten 
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§ 56  Dnr 2022/425 

 

Omfördelning av investeringsmedel för projekt gång- 
och cykelväg Jägarnäsvägen samt Gonäsvägen 
hastighetsdämpande åtgärder 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att investeringsmedel inom 
befintlig budget och inom samma ramområde om totalt 1 300 000 kronor 
fördelas från Gonäsvägen hastighetsdämpande åtgärder till gång- och cykelväg 
 Jägarnäsvägen.  

Beskrivning av ärendet 
I pågående projekt för anläggande av gång- och cykelväg längs Jägarnäsvägen, 
projekt 4102, har tillkomna ÄTOR gjort att projektets budgeterade medel inte 
kommer räcka för 2022. Totalt behöver projektet ytterligare 1, 3 miljoner 
kronor för färdigställande. En stor del av de tillkomna kostnaderna beror på 
felprojekterade höjder på delar av vägen. För detta pågår en separat process 
gällande ett skadeståndsanspråk mot det konsultföretag som kommunen har 
beställt uppdraget av. I övrigt tillkommer kostnader för vibrationsmätning på 
fastigheter, brunnar som varit dolda under marken samt fler sträckor med fasad 
kantsten mot fastighetsinfarter.  

Omfördelning sker från projekt Gonäsvägen hastighetsdämpande åtgärder som 
har en budget om 2 miljoner kronor och där förvaltningen på grund av 
resursbrist inte kommer hinna upparbeta dessa medel i år. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2022. 

2. Arbetsutskottet den 9 juni 2022 § 60. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 57  Dnr 2022/36 

 

Ändring av detaljplan 441 för Ludvika by 2:18 med 
flera, Lyviksberget södra beslut om uppdrag 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar, enligt Plan- och bygglagen 
(STS 2010:900) 4 kap. 2 § och 5 kap. 38 §, att ge verksamhetsområde Planering i 
uppdrag att upprätta rubricerad ändring av detaljplan. 

Beskrivning av ärendet 
Carnila AB har inkommit med en förfrågan om ändring av gällande detaljplan 
för att möjliggöra en hamburgerrestaurang och för att kunna placera byggnader 
närmare plangränsen.  

Länsstyrelsen har gett besked om att: 

• det kan vara möjligt med en restaurang på en del av området, om en ny 
riskanalys visar det 

• krav på begäran om planbesked inte måste ställas, eftersom gällande 
detaljplan är så ny (2016) 

• planärendet kan genomföras som ändring av detaljplanen, om det går 
att göra tydligt 

En geoteknisk undersökning krävs för att utreda om byggnader kan placeras 
närmare plangränsen än enligt gällande detaljplan. Detta för att säkerställa att 
det inte finns/uppstår en risk för skred eller ras nära branten i öster och nära 
skärningen för järnvägen. 

Carnila har beviljats marklov för en utfyllnad och utplaning av marken inom 
området för ändring av detaljplanen. Startbesked för marklovet kommer att ges 
när en begärd geoteknisk undersökning för utfyllnaden är klar. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2022. 

2. Gällande detaljplan 441. 

3. Karta med önskemål om område för hamburgerrestaurang. 

4. Arbetsutskottet den 9 juni 2022 § 65. 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Carnila AB 
Planarkitekt 
Akten 
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§ 58  Dnr 2021/36 

 

Yttrande om överklagande av ändring av detaljplan 
29 för kvarteret Handelsmannen med flera kvarter i 
Ludvika stad 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden konstaterar att överklagandet har 
inkommit inom överklagandetiden och har inget ytterligare att tillägga. 

Beskrivning av ärendet 
Planändringens syfte är att, för områden i gällande detaljplan som är planlagda 
för bostäder, möjliggöra 

- en flexiblare fördelning av exploateringsgraden för huvudbyggnad och 
komplementbyggnad 

- en flexiblare placering av byggnader inom respektive bostadsfastighet 

- att byggnader med särskilt kulturhistoriskt värde skyddas med 
varsamhetsbestämmelser 

- att säkerhetsavstånd till järnvägen (led för farligt gods) införs för 
närliggande fastigheter. 

Planärendet har genomförts med standardförfarande. Samråd och granskning 
har genomförts. Yttranden medförde att handlingarna kompletterades och 
justerades. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2022. 

2. Överklagande gällande detaljplan 29. 

3. Arbetsutskottet den 9 juni 2022 § 66. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Mark- och miljödomstolen 
Planarkitekt 
Akten 
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§ 59  Dnr 2021/53 

 

Grönstrukturstrategi 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar anta grönstukturstrategin. 

Beskrivning av ärendet 
Grönstrukturstrategin har arbetats fram mellan 2019-2022 av tjänstemän från 
planering och teknik och projekt. Strategin syftar till att skapa mångfunktionella 
och sammanhängande grönytor i Ludvika tätort. Strategin var ute på 
tjänstemannaremiss från den 26 januari till den 17 februari 2022. Svaren som 
inkom var bland annat synpunkter på tydligheten i kartmaterialet och en önskan 
om mätbara mål i strategin. Strategin har reviderats av kommunens 
landskapsarkitekt efter de synpunkter som inkom under tjänstemannaremissen. 

Angående de ekonomiska konsekvenserna av Grönstrukturstrategin så är 
tanken att den ska genomföras inom den budget som finns. De åtgärder som 
föreslås i Grönstrukturstrategin är just förslag på åtgärder. De föreslagna 
åtgärderna är tänkta att genomföras vid ny exploatering som en integrerad del 
av framtida projekt. Vissa av åtgärderna kan även genomföras genom en ny typ 
av grönyteskötsel som i många fall innebär en likvärdig eller lägre 
skötselintensitet än nuvarande skötsel, vilket om något kräver mindre resurser. 
Åtgärderna i Grönstrukturstrategin är tänkta att ses som långsiktiga 
investeringar, inte bara i grönstruktur utan även i människors hälsa genom 
bättre luft, uppmuntran till rörelse, trevligare boendemiljöer med mera. 
Åtgärderna är även investeringar i barns utveckling och i en mer attraktiv 
kommun, vilket främjar de två kommunmålen ”En bra kommun att växa upp i” 
och ”En bra kommun att leva i”. Även målet ”En hållbar kommun” främjas av 
strategin då åtgärderna som föreslås syftar till att bevara och skapa 
ekosystemtjänster och goda ekologiska landskapssamband av exempelvis 
gammal barrskog. Denna typ av åtgärder är avgörande för att lägga grunden för 
en kommun som i framtiden är resilient mot bland annat klimatförändringar 
och en ökad population. I samband med framtagandet av grönstrukturstrategin 
har kommunen beställt en rapport från konsult för att titta på ekologiska 
samband och ekosystemtjänster i Ludvika tätort. Denna kan användas som ett 
komplement till grönstrukturstrategin vid planering och förvaltning av 
kommunens grönstruktur samt vid strategiska beslut kring bebyggelseutveckling 
och naturvårdsinsatser.  
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 Ekologiska samband och ekosystemtjänster i Ludvika tätort, 
Ekologigruppen 2020 

Under våren och sommaren 2020 genomfördes en digital medborgardialog med 
syfte att ta reda på hur grönstrukturen används.  

 Medborgardialog Min gröna plats, Ludvika kommun 2020  

Som underlag för naturvärden har Nyckelbiotopsinventering för Ludvika 
kommun använts. Denna inventering bygger på den kommunala skogens 
indelning i olika avdelningar. Därmed är Nyckelbiotopsinventeringen inte 
indelad i samma ytor som de grönytor som beskrivs i denna strategi i karta a. 
Naturvärden i karta k har märkts ut där de skogliga avdelningarna med 
naturvärden (Nyckelbiotop, Naturvärdesobjekt och Naturvärdesobjekt 
restaurering) överlappar strategins grönytor. 

 Nyckelbiotopsinventering 2018. Ludvika kommun.  

Sommaren 2020 gjordes en inventering av alla grönytor som ingår i denna 
strategi. Platserna besöktes av två tjänstemän och för varje plats fylldes en 
checklista i med vilka värden som återfanns på platsen. Dessa inventeringar 
finns dokumenterade i GIS-lager. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2022. 
2. Bilaga grönstrukturstrategi. 
3. Arbetsutskottet den 9 juni 2022 § 67. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Landskapsarkitekt 
Akten 
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§ 60  Dnr 2022/398 

 

Trafikbokslut 2021 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2021 ”Trafikstrategi för Ludvika kommun” som 
innehåller mål och strategier för hur kommunen ska arbeta för att nå dit vi vill. 
En del i arbetet är att summera och utvärdera vad som gjorts som ett underlag 
för kommande planering och beslut, vilket görs i detta trafikbokslut. 
Trafikbokslutet är Ludvika kommuns första. Tidigare har ett cykelbokslut tagits 
fram som en uppföljning av kommunens cykelplan, men nu görs ett 
summerande bokslut för alla trafikslag men med särskilt fokus på cykel 
Detta trafikbokslut fokuserar på det som hänt under 2021. Även under 2021 
fortsatte Corona-pandemin, vilket i viss mån påverkat trafikarbetet under året. 
Motorfordonstrafiken ökade något jämfört med tidigare år, medan cykeltrafiken 
har en nedåtgående trend. Fler allvarliga olyckor och dödsolyckor skedde under 
2021 jämfört med föregående år, dock på en relativt låg nivå. 
Under året fortsatte arbetet med Genomfart Ludvika och ombyggnation av 
Jägarnäsvägen. Ett antal gator i bland annat Ludvika fick ny beläggning. 
Bland de utredningar och styrdokument som gjordes under året återfinns bland 
annat trafikstrategi, parkeringsutredning samt åtgärdsvalsstudie för väg 50/66. 
Av totalt 12 indikatorer har Ludvika kommun förbättrat sig gällande tre av 
dessa, två är på väg åt fel håll och resterande sju indikatorer saknas det data för 
idag för att kunna dra några slutsatser. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2022. 

2. Trafikbokslut 2021. 

3. Arbetsutskottet den 9 juni 2022 § 70. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsplanerare 
Tf. planeringschef 
Akten 
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§ 61  Dnr 2022/415 

 

Fastighetsstrategi för Ludvika kommun koncern 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att skicka förslag till 

ny fastighetsstrategi vidare till kommunstyrelsen. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att nuvarande strategi 
ska upphävas i samband med att den nya strategin antas. 

Beskrivning av ärendet 
Nu gällande fastighetsstrategi för Ludvika kommun beslutades av fullmäktige 
den 29 maj 2017 (KS 2016/562). När den strategin antogs så ägdes huvuddelen 
av kommunens verksamhetslokaler av kommunens själva och administrerades 
genom dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen. Mellan 2019-2022 
genomfördes/genomförs tre överföringsetapper av fastigheter från 
kommunens ägo till Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB). En ny 
fastighetsstrategi behöver därför tas fram som är koncernövergripande och 
även inbegriper LKFAB som är ägare till de lokaler som nyttjas av kommunens 
verksamheter. 

Ärendet med en ny fastighetsstrategi bereds av kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden och beslutas slutligen i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 maj 2022. 
2. Förslag på ny fastighetsstrategi för Ludvika kommunkoncern, daterad 

den 6 april 2022. 
3. Arbetsutskottet den 9 juni 2022 § 68. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Akten 
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§ 62  Dnr 2022/402 

 

Remissvar på förslag till regional kultur- och 
bildningsplan i Dalarna 2023-2026 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden gör yttrandet över förslag till regional 
kultur- och bildningsplan till sitt och skickar det vidare till Region Dalarna. 

Beskrivning av ärendet 
Dalarnas kommuner har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget till regional 
kultur- och bildningsplan Dalarna 2023-2026. Region Dalarnas ambition med 
den regionala kultur- och bildningsplanen är att beskriva hur länets 
bildningssektor, konst- och kulturliv ska bidra till samhällsutvecklingen under 
åren 2023-2026. 

År 2012 gick Region Dalarna in i den så kallade kultursamverkansmodellen och 
tog över ansvaret för att fördela den samlade regionala och statliga 
finansieringen till regional kulturverksamhet. Den regionala kultur- och 
bildningsplanen är det dokument som beskriver de politiska ambitionerna för 
den regionala kultur- och bildningsverksamheten. 

Planen är ett deldokument till Dalastrategin och ett styrdokument för aktörerna 
med regionala uppdrag inom kultur och folkbildning. Planen ska genomföras i 
samverkan med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare.  

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen lämnar härmed sitt yttrande på 
förslaget till den regionala kultur- och bildningsplanen för åren 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2022. 
2. Missiv från Region Dalarna, kultur och bildning. 
3. Förslag på Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026. 
4. Arbetsutskottet den 9 juni 2022 § 72. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef kultur och ungdom 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 63  Dnr 2022/443 

 

Budgetuppföljning per den sista maj 2022 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisad 
budgetuppföljning. 

Beskrivning av ärendet 
Årsprognosen redovisar totalt ett underskott med 12 274 tkr vilket är en 
försämrad prognos med 2 827 tkr i förhållande till föregående månad och 
rapporteringstillfälle två. Det är inom verksamhetsområde teknik och projekt 
som prognosen försämrats, främst beroende på kostnader för vinterväghållning 
samt kostnader och intäkter avseende personal, fordon och verkstad. 
Prognosen inkluderar sparkrav enligt beslutad handlingsplan vid 
rapporteringstillfälle ett med 2 600 tkr samt föreslagen handlingsplan vid 
rapporteringstillfälle två med ytterligare 1 500 tkr, totalt 4 100 tkr. 

Prognosen för kapitalkostnader är i dagsläget svår att beräkna eftersom den dels 
bygger på ett större investeringsutrymme än vad kommunfullmäktige beslutade 
och dels att det i dagsläget är svårt att bedöma hur mycket och när det kommer 
att aktiveras under året. Av den anledningen är lämnad prognos exklusive 
förväntat överskott för kapitalkostnader. 

Verksamhetsområde teknik och projekt och fritid och idrott redovisar 
underskott övriga verksamhetsområden redovisar överskott. 

I bifogad siffersammanställning redovisas orsaken till avvikelserna inom 
respektive verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022. 
2. Siffersammanställning driftredovisning maj 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Controller 
Akten 
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Bilaga 1

Driftbudget 2022, Årsprognos, netto

Verksamhet, netto Årsbudget Period Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

budget Maj period Maj Maj

Kultur- och samhällsvutvecklingsnämnden 1 442 599 541 58 1 392 50

Verksamh omr kansli ansv 21 2 293 949 834 115 2 139 154

Verksamh omr kansli ansv 211 3 142 1 303 1 051 252 3 132 10

Fastigheter ansv 214 -404 -166 235 -401 -404 0

Verksamh omr teknik och projekt 72 677 25 957 34 502 -8 545 85 674 -12 997

Verksamh omr planering 33 347 14 081 13 088 993 31 937 1 410

Verksamh omr miljö o bygg, ansv 231 13 429 6 032 5 200 832 13 366 63

Verksamh omr kultur och ungdom, ansv 26 30 082 14 357 14 012 345 29 860 222

Verksamh omr fritid och idrott, ansv 27 42 455 20 357 21 830 -1 473 43 641 -1 186

Totalt kultur- och samhällsutvecklingsnämnd 198 463 83 469 91 293 -7 824 210 737 -12 274

Kommentarer till avvikelser

Verksamhetsområde kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Överskott med 50 tkr p g a lägre arvodeskostnader.

Verksamhetsområde kansli ansvar 21 och 211

Överskott med 164 tkr avseende generell besparing enligt handlingsplan.

Verksamhetsområde teknik och projekt

Underskott totalt med 12 997 tkr inklusive besparing enligt handlingsplan med 1,0 mnkr på beläggningsunderhåll och 355 tkr 

i generell besparing för verksamhetsområdet samt föreslagen handlingsplan vid rapporteringstillfälle två med ytterligare 1 500 tkr.

Underskott med 5 900 tkr avseende kostnad för dagvattenhantering WBAB 1 400 tkr och 4 500 tkr för akuta åtgärder på gator 

och vägar bl.a. mycket omhändertagande av svallis och underhåll av övriga skador på grund av extremväder.

Vinterväghållningen redovisar underskott med 4 500 tkr främst beroende på mycket halkbekämpning och på höga

kostnader för sandupptagning. Resterande  underskott på 2 600 tkr beror på mer övertidskostnader för vinterväghållning, ökade 

drivmedelspriser, ökade materialpriser samt minskade intäkter för personal och fordon.

Verksamhetsområde planering

Överskott med 1 410 tkr beroende på tillfälligt vakanta tjänster under året samt generell besparing på 631 tkr enligt handlingsplan 

för verksamhetsområdet.

Verksamhetsområde miljö och bygg

Överskott med 63 tkr avseende sjuklöneersättning på grund av pandemin.

Verksamhetsområde kultur och ungdom

Överskott med 222 tkr bestående av underskott beroende på minskad intäkt från VBU 26 tkr samt generell besparing enligt

handlingsplan med 193 tkr för verksamhetsområdet.

Verksamhetsområde fritid och idrott

Underskott med 1 186 tkr främst beroende på tillkommande kostnader för kylmaskin bandybanan med 1 467 tkr, viss reglering

kommer att ske från LKFAB av kostnaderna. I prognosen har det därför antagits att ca 350 tkr kommer att regleras/återbetalas 

från LKFAB. Lägre lönekostnader på grund av sjukskrivning samt generell besparing enligt handlingsplan med 271 tkr för 

verksamhetsområdet.

Budgetuppföljning kultur- och samhällsvutvecklingsnämnden
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§ 64  Dnr 2022/378 

 

Svar på återremiss av handlingsplan för budget i 
balans 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta 

förvaltningens tidigare förslag på handlingsplan om 4,1 mnkr. 
Handlingsplan för budget i balans ska exkludera de för nämnden ej 
påverkansbara kostnadsposterna om totalt 10,6 mnkr. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att- 
utforma en kompletterande handlingsplan med ytterligare åtgärder för 
att nå en budget i balans. Handlingsplanen ska redovisas till nämnden 
senast till sammanträdet i september. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden återremitterade ärendet med 
handlingsplan för budget i balans vid sitt möte den 25 maj 2022, § 50 
beslutspunkt 3. Syftet med återremissen var att dels se på vilka ytterligare 
åtgärder som är möjliga att göra i förvaltningen och dels beskriva och lyfta de ej 
påverkansbara kostnaderna ytterligare. 

För 2022 visar prognosen på ett underskott  om 9,4 mnkr. Prognosen 
inkluderar tidigare beslutade och föreslagna åtgärder och handlingsplaner om 
totalt 4,1 mnkr. 

Sammantaget ser förvaltningen att i prognosen för årets resultat ingår ej 
påverkansbara kostnader om totalt 10,6 mnkr. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2022. 
2. Handlingsplan 2022 för rapporteringstillfälle 2 daterad 10 maj 2022. 
3. Arbetsutskottet den 9 juni 2022 § 73. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Förvaltningscontroller 
Akten 
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§ 65  Dnr 2022/3 

 

Verksamhetsinformation till nämnden 2022 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Ingen information gavs. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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§ 66  Dnr 2022/1 

 

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 Sundin2022-06-13

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Sekretess: Visas ej

2022-06-20

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.1375 Norrbo Skiftslag beviljas 5.000 kr 

2022-05-09 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden Peter Hoxell

KSU 2022/373 Bidragsansökan för projekt Norrbo Skiftelag

Peter Hoxell

2022.1435 Tillstyrkan av ansökan gällande Nationaldagsfirande

2022-05-17 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/392 Remiss gällande Nationaldagsfirande 2022, 
A184.869/2022

Agneta Lilja

2022.1436 Tillstyrkan av ansökan gällande Loppis vid 
Nyhammars FH

2022-05-17 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/393 Remiss Loppis, backluckeloppis, livemusik, 
lekar/spel, lotterier, mordgåtor, quiz, försäljning av 
fika och korv, Nyhammars Folkets hus a, 2022-05-
21--2022-12-31 fredag-söndag, A276.497/2022

Agneta Lilja

2022.1441 Tillstyrker ansökan gällande Grängesparken 100 år

2022-05-18 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/396 Remiss gällande"Parken 100 år", Grängesparken 
Folkets park, Familjedag, 2022-06-04, 
festkväll,A176.559/2022

Agneta Lilja

2022.1446 Skolskjuts beviljas med taxi

2022-05-17 Anna Karlsson

KSU 2022/395 Ansökan om skolskjuts nuvarande läsår

Anna Karlsson

2022.1466 Yttrande angående Liten festival på Garvarns Torg

2022-05-23 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/397 Tillstyrkan gällande ansökan om Liten Festival, 
Storgatan 9, Ludvika, 2022-06-09 -- 2022-06-12, 
A246.268/2022
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

Agneta Lilja

2022.1467 Nyttjanderättsavtal för jordbruksändamål på del av 
fastigheten Saxhyttan 4:411

2022-05-20 Sofia Hellsten

KSU 2022/381 Nyttjanderättsavtal för jordbruksändamål på 
fastigheten Saxhyttan 4:411

Sofia Hellsten

2022.1469 Nyttjanderättsavtal för bete på del av fastigheterna 
Knutsbo 7:221 och Jägarnäs 1:15

2022-05-18 Sofia Hellsten

KSU 2022/382 Nyttjanderättsavtal för bete på fastigheten Knutsbo 
7:221 och Jägarnäs 1:15

Sofia Hellsten

2022.1471 Godkännande av avtal om tillfällig nyttjanderätt 
berörande fastigheten Ludvika 6:1

2022-05-17 Wessman Barken Vatten & Återvinning AB Jan Persson

KSU 2022/409 Godkännande av avtal om tillfällig nyttjanderätt 
berörande fastigheten Ludvika 6:1

Jan Persson

2022.1472 Skifsens vänner beviljas 873 kr för tryck av affischer

2022-05-24 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden Susanne Eriksson

KSU 2022/206 Finnmarken 400 år

Susanne Eriksson

2022.1473

2022-05-24 Agneta Lilja

KSU 2022/347

Fordon kommer omhändertas och skrotas
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Flyttning av fordon 

Agneta Lilja

2022.1474

2022-05-24 Agneta Lilja

KSU 2022/245

Fordon kommer omhändertas och skrotas

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Övergivet fordon  vid bensinstationen i 
Grangärde OKQ8 Minipris 

Agneta Lilja

2022.1504 Tillstyrker ansökan från den 6 maj till den 31 
december 2022 gällande uteservering Röda Korset, 
kupan

2022-05-31 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden Agneta Lilja

KSU 2022/406 Remiss gällande uteservering vid Röda Korset, 
Kupan, 6 maj 2022- 31 december 2023, 
A301.813/2022

Agneta Lilja

2022.1518 Tillstyrka ansökan om tält med kaffebord

2022-05-31 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

KSU 2022/418 Uppställning av tält med kaffebord och 
informationsyta, A314.293/2022

Agneta Lilja

2022.1527 Tillstyrka ansökan om hållbarhetsaktivitet utanför 
Dalarnas försäkringsbolag

2022-06-01 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/422 Remiss gällande information om hållbarhetsarbete 
utanför Dalarnas försäkringsbolags lokaler 8 juni, 
A254.930/2022

Agneta Lilja

2022.1528 Tillstyrka ansökan om sommaryra i Grängesberg

2022-06-01 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/421 Remiss gällande vår-Sommaryran 4 juni, 
Grängesberg,a A200.697/2022

Agneta Lilja

2022.1529 Tillstyrka ansökan om basketturnering Väsman 
strand

2022-06-01 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/420 Brådskande. Remiss: Basketturnering vid tre tillfällen 
under sommaren 2022, Piren, A294.654/2022

Agneta Lilja

2022.1530 Markupplåtelse för starkströmsanläggning 
belastande Ludvika 6:1

2022-06-01 VB Energi Agneta Lilja

KSU 2022/423 Markupplåtelse för starkströmsanläggning 
belastande Ludvika 6:1

Sofia Hellsten

2022.1540 Tillstyrka ansökan om familjedag av 
socialdemokraterna

2022-06-03 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/428 Remiss gällande familjedag med information om 
valet, musik, kaffetält, lek för barn, 27 augusti, 
A313.968/2022

Agneta Lilja

2022.1580 Tillstyrka ansökan gällande nytt datum från 8 juni till 
30 augusti

2022-06-07 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

      

Agneta Lilja

2022.1589 Skolskjuts beviljas

2022-06-03 Anna Karlsson

KSU 2022/440 Ansökan om skolskjuts i grundskolan kommande 
läsår 2022/2023

Anna Karlsson

2022.1597 Fordon kommer att omhändertas och skrotas. 
Fabrikat Saab.
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022-06-07 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Agneta Lilja

KSU 2022/88 Flyttning av fordon, reg saknas

Agneta Lilja

2022.1598 ***Sekretess***

2022-06-07 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden Agneta Lilja

KSU 2022/90 ***Sekretess***

Agneta Lilja

2022.1599 Ansökan om arrangemangsbidrag. Ludvika 
teaterförening

2022-06-08 Ludvika Teaterförening Susanne Eriksson

KSU 2022/437 Ansökan om arrangemangsbidrag för 
barnteaterdagar

Susanne Eriksson

2022.1608 Tillstyrka flytten av information om 
hållbarhetsaktiviteter

2022-06-07 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/422 Remiss gällande information om hållbarhetsarbete 
utanför Dalarnas försäkringsbolags lokaler 8 juni, 
A254.930/2022

Agneta Lilja

2022.1613 Beslut om adressättning för fastighet Killingen 4

2022-06-09 Ludvika Kommunfastigheter Jessica Nilsson

KSU 2022/444 Adressättning Skogsplan 3

Jessica Nilsson

2022.1615 Ansökan om försenat verksamhetsbidrag. 
Västerbergslagens geologiska förening. 

2022-06-09 Västerbergsslagens Geologiska Förening Susanne Eriksson

KSU 2022/445 Arrangemangsbidrag till Västerbergsslagens 
Geologiska Förening

Susanne Eriksson

2022.1618 Utökat anslag för ramområde mark samt 
infrastruktur

2022-06-09 Sofia Hellsten

KSU 2022/433 Utökat anslag för ramområde mark samt 
infrastruktur

Sofia Hellsten
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§ 67  Dnr 2022/4 

 

Meddelanden 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisning av 
meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden KSU 

KSU 2022-05-25 § 48-53  

KSU au 2022-06-09 § 53-73  

Kommunstyrelsen  

Beslut KSAU 2022-05-24 Återremiss: Svar på motion - 
Återuppbyggnad av läktaren på Fredriksbergs  

2021/856 

Beslut KSAU 2022-05-24 Samråd om detaljplan för Hillängens 
idrottsplats med flera  Ludvika Arena  i Ludvika 

2021/387 

Kommunstyrelsens finansutskott  

Beslut KSFINANS 2022-05-17 Återrapport av uppdrag från 
finansutskottet den 26 april 

2022/412 

Övrigt  

Bevis om Laga Kraft gällande detaljplan för Annefors 7:10 med 
flera "Gamla vattenverket" i Fredriksberg 

2021/239 

Bevis om Laga Kraft gällande detaljplan 27, stadsplan för 
stadsdelen Högberget 

2021/36 

Bevis om Laga Kraft gällande detaljplan 28, förslag till ändring i 
och utvidgning av stadsplan för stadsdelen Magnet 

2021/36 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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