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2023-03-09 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 17  Dnr 2023/103 

 

Ansökan om förskottsutbetalning av vägbidrag till 
Blötbergets vägsamfällighetsförening 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens arbetsutskott beviljar ett förskott 
på vägbidraget med 60 000 kronor från det årliga kommunala vägbidraget till 
Blötbergets Vägsamfällighet.  

Beskrivning av ärendet 
Blötbergets Vägsamfällighet inkom med ansökan 2023-02-14 om ett förskott på 
60 000 kronor av det kommunala vägbidraget.  

Blötbergets Vägsamfällighet har i dagsläget brist på likvida medel. Orsaken är 
framförallt vinterväghållningen som under 2022 medförde en budgetavvikelse 
på 150 000 kronor samt att under 2022 gjordes stora investeringar på 
Kaveltorpsvägen och förstärkningsåtgärder vid Konstdammen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2023 

2. Ansökan 

______ 
 

Beslut skickas till 
Blötbergets Vägsamfällighet 
Handläggare på Teknik och Projekt 
Akten 
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2023-03-09 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 18  Dnr 2023/101 

 

Ansökan om förskottsutbetalning till Saxdalens 
vägförening 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar att ge 
Saxdalens vägförening ett förskott på 80 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Saxdalens Vägförening inkom med ansökan om förskott på driftbidrag den 9 
februari 2023. Det saknas medel för att beställa nya snöröjningar och 
halkbekämpning från februari 2023. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2023 
2. Skrivelse från Saxdalens Vägförening 
3. Mail från Saxdalens Vägförening 

______ 
 

Beslut skickas till 
Saxdalens Vägförening 
Handläggare på Teknik och Projekt 
Akten 
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Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 19  Dnr 2022/635 

 

Lokala trafikföreskrifter 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar om en 

ändring av befintlig lokal trafikföreskrift om parkering, 1tim längs 
Storgatan (2085 2022-00008) 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar om 
framtagande av lokal trafikföreskrift om flervägsstopp vid 
korsningspunkten Bergsmansgatan, Vindelgatan, Hagvägen (2085 2022-
00007) 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar om 
framtagande av lokala trafikföreskrifter om långtidsparkering, 72tim vid 
Hans Ingels väg i Grängesberg.  

4. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar om 
framtagande av lokal trafikföreskrift för plats längs Hemgårdsvägen 
avsedd för vändning av fordon vart förbud mot parkering skall gälla.  

5. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar om 
framtagande av lokal trafikföreskrift för plats längs Ryktarevägen 
avsedd för vändning av fordon vart förbud mot parkering skall gälla.  

6. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar om 
framtagande av lokal trafikföreskrift för plats längs Örabergsvägen 
avsedd för vändning av fordon vart förbud mot parkering skall gälla. 

7. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar om 
ändring av befintlig lokala trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering, 
2tim längs Kommunalgatan.  

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun för löpande dialog med näringsidkare, föreningar och 
allmänhet gällande åtgärder som avser att skapa en mer tillgänglig och säker 
miljö för de trafikanter som rör sig inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 februari 2023 

2. Lokala trafikföreskrifter (2085 2022-00008) (2085 2022-00007) 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Polismyndigheten  
Trafikingenjör  
Akten 
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1(1) 

2023-03-09 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 20  Dnr 2023/124 

 

Revidering av regler för Ludvika kommuns kulturpris 
och arbetsstipendium för kulturverksamhet 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden antar nya regler för kulturpris och 
kulturstipendium.   

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har en revidering av 
regler för kulturpris och kulturstipendium genomförts.  

Björkmanska kulturprisets reglemente har inte reviderats utan ändras endast 
med byte från kultur- och fritidsnämnden till kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden samt med datum för utlysning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 27 februari 2023. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-09 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 21  Dnr 2023/98 

 

Uppföljning av riktlinjer för uppföljning och kontroll av 
privata utförare inom kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsområden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden noterar uppföljningen av privata 
utförare och skickar den vidare till kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Kommuner får enligt Kommunallagen lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen har ett fortsatt ansvar för verksamheten gentemot 
invånarna. Enligt Kommunallagen ska kommunen kontrollera och följa upp 
verksamhet som lämnats över till privata utförare genom avtal. Kommunen ska 
även tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i 
den verksamhet som lämnats över. 

Kommunfullmäktige antog i februari månad ett program med mål och riktlinjer 
för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 
Programmet ska fastställas varje mandatperiod och i programmet ska det anges 
hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn 
ska tillgodoses. Förvaltningen beslutade den 24 mars 2022, § 29, att nämnden i 
sina riktlinjer för 2022 ska följa upp avtalen för de upphandlade 
fritidsgårdsverksamheterna i kommunen. 

Enligt förvaltningens bedömning så följer de privata utförarna den uppföljning 
och kontroll som nämnden beslutade. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023. 

2. Nämndens riktlinjer daterad den 24 mars 2022. 

3. Remiss från kommunstyrelsen daterad den 9 februari 2023 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-09 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 22  Dnr 2023/116 

 

Uppdrag att undersöka nya lokaler och flytt av 
fritidsgården Haffas och ungdomens hus 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen 
att utreda och inleda processen för flytt av Haffas/ungdomens hus till nya 
lokaler. 

Beskrivning av ärendet 
Under ett flertal år har frågan varit aktuell för att finna nya och mer lämpade 
lokaler till fritidsgården Haffas/Ungdomens hus som är belägen på våning 2 i 
Folkets hus. 

I samband med att det utreds för att Kulturskolan ska flytta in på Folkets hus 
våning 1 så lämnar de även önskemål om att få nyttja delar av våning 2 där 
Haffas har sin verksamhet. 

Förvaltningen vill därför få nämndens beslut om att inleda och förenkla 
processen att finna andra lokaler för fritidsgården i centrala Ludvika. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2023. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-09 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 23  Dnr 2023/158 

 

Förstudie angående uteserveringar 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en förstudie angående uteserveringar och återrapportera 
till arbetsutskottet i april. 

Beskrivning av ärendet 
Näringslivet efterfrågar mer permanenta lösningar för uteserveringar i centrala 
Ludvika. 
För att utreda möjligheterna så ger arbetsutskottet uppdraget att se vilka hinder 
och möjligheter som gällande detaljplaner ger. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Planeringschef 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 24  Dnr 2023/140 

 

Godkännande av behovsutredning för 
Myndighetsnämnden miljö och byggs tillsynsplaner 
för Miljöbalkens och Livsmedelslagstiftningens 
områden.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna 
behovsutredning för Myndighetsnämnden miljö och byggs tillsynsplaner för 
Miljöbalkens och Livsmedelslagstiftningens områden och tillsätta 1 tjänst till 
verksamhetsområde miljö och bygg, på grund av det underskott av personal 
som tillsynsplanerna visar. 

Tjänsten tillsätts på miljö och hälsoskyddssektionen. 

Tillskapade resurser ska framförallt skapa förutsättningar för gruppen att kunna 
leva upp till kravet på det skattefinansierade arbetet som sektionen gör kopplat 
till bland annat kommunens arbete med översiktsplan, ökat bostadsbyggande 
och även utveckling och service till allmänheten. 

Beskrivning av ärendet 
 Myndighetsnämnden miljö och bygg är en specialreglerad nämnd som utgår 
från 4 olika lagstiftningar: Miljöbalken, Livsmedelslagen, Plan- och bygglagen 
och lagen om bostadsanpassningsbidrag.  

I Myndighetsnämnden miljö och byggs uppdrag igår bland annat tillstånd, 
tillsyn, beviljande av bidrag och mycket samhällsservice. Både till 
privatpersoner, företag men också intern i kommunen.  

Tillräckliga resurser inom respektive lagstiftningsområde måste finnas för att 
myndighetsutövningen ska kunna utföras rättssäkert och men tillräcklig grad av 
service till medborgarna.  

Tillsynsplan och behovsutredning för området som regleras av miljöbalken och 
av livsmedelslagen visar att Myndighetsnämnden miljö och bygg har inte 
tillräckliga resurser för att kunna bedriva kontroll enligt livsmedelslagen och 
tillsyn enligt miljöbalken.  
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Behovsutredningen enligt miljöbalken visar ett behov på 6,96 årsarbetskrafter. I 
dagsläget har sektionen för miljö tillgång till 4,63 årsarbetskrafter. Detta innebär 
ett underskott av cirka 2,3 årsarbetskrafter.  

Livsmedelskontrollen har tillgång till 2,25 årsarbetsarbetskrafter för kontroll 
och handläggning, och ett behov på 2,79, vilket ger ett underskott med 0,54 
årsarbetskrafter. 

Konsekvenserna av personalbristen blir bland annat att följande nedprioriteras: 
avloppsinventering, förebyggande arbete kring förorenad mark, 
informationsinsatser till allmänhet och företag, kompetensutveckling, enskild 
planering, uppföljning av tillsynen, framtagande av rutiner, nyckeltal, utveckla 
arbetsområdet, samverkan, utvärdera olika tillsynsmetodiker, genomföra 
studiebesök, anordna Öppet Hus, besöka kommuninvånare och företag på 
landsbygden och delta på mässor.  

Under några år har tillsynen enligt miljöbalken haft ett underskott av personal 
och det har gjort att sektionen har halkat efter i framförallt uppföljning, 
serviceuppdrag och utvecklingsarbete. En personalbrist över tid påverkar 
personalen negativt i form av bland annat stress, många timmars flex och ökad 
semesterskuld. Med befintlig bemanning är risken stor att det uppstår en 
kontrollskuld vid årets slut, som måste upparbetas inom två år samtidigt som 
den ordinarie verksamheten ska bedrivas som vanligt.    

För att täcka behovet på livsmeddelssektionen kommer omfördelning internt 
att göras inom befintliga tjänster. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2023  

2. Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken och strålskyddslagen 2023  

3. Bilaga 2. Behovsutredning för tillsyn inom miljöbalken och 
strålskyddslagen 2023-2025 

4. Bilaga 3- Kontrollplan och behovsutredning för livsmedelskontrollen 
2023-2025 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 

12



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-09 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 25  Dnr 2021/538 

 

Utredning alkolås/alkoskåp 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens beslutar att ställa sig bakom 
slutsatserna i utredningen samt skicka den vidare till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag i 
december 2021 att tillsätta en särskild utredning som utreder frågan om alkolås 
vidare utifrån de riskanalyser som gjorts inom ramen för projektet ”införande 
av en kommunövergripande fordonsorganisation”. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen kvartal 1 2023. 

Utredningens slutsatser och rekommendationer är att införa alkolås eller, där 
det är lämpligare, alkoskåp (för nycklar) till kommunens fordon. 

Rekommendationen bygger på kommunens förutsättningar att bidra till en ökad 
säkerhet i trafiken. 

För att säkerställa att Ludvika kommunkoncern har en effektiv och samlad 
förvaltning av fordonen, håller hög takt i klimatanpassning samt en samordning 
av införande av alkolås i fordonen alternativt alkoskåp behöver även en 
koncernövergripande fordonsstrategi tas fram.  

Kommunstyrelsen har därför gett kommundirektören i uppdrag att under 2023 
ta fram en sådan koncernövergripande fordonsstrategi. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023. 

2. Utredning gällande alkolås/alkoskåp, daterad den 24 februari 2023. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-09 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 26  Dnr 2023/46 

 

Reviderad delegationsordning för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta ny 
delegationsordning daterad 14 februari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen skickade den 17 januari ut ett missiv där det uppdrogs till 
respektive förvaltning gör en översyn över respektive nämnder. De nya 
delegationsordningarna ska vara beslutat på respektive nämnds möte i mars 
månad. 

Syftet med översynen är att skapa en enhetlighet främst inom områdena 
ekonomi, HR och administration. 

I samband med denna översyn så har även nämndens verksamhetsspecifika 
olika punkter setts över eller kompletterats. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2023 
2. Delegationsordning för KSUN daterad 14 februari 2023 
3. Missiv från Kommunstyrelsen daterad 17 januari 2023 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2023-03-09 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 27  Dnr 2022/168 

 

Antagande av detaljbudget och verksamhetsplan för 
kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förslag till 

reviderad detaljbudget för 2023. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förslag till 
reviderad verksamhetsplan för 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Efter fullmäktiges senaste rambeslut den 27 februari 2023 om senaste 
förändringarna av budgetramar har förvaltningen reviderat det tidigare förslaget 
på detaljbudget och verksamhetsplan för 2023. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023 
2. Reviderad verksamhetsplan 2023 för kultur- och samhällsutvecklings- 

nämnden 
3. Underlag till detaljbudget 2023 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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