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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-01-29 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
Plats och tid  Folkets hus våning 7 Stora Orren kl. 14:00 – 15:30   

Beslutande ledamöter 
 

Sören Finnström (S) 
Magnus Erbing (M) 
Ida Friberg (V) 
Maino Wohlfeil (S) tjänstgörande ersättare för Camilla Lönnqvist (S) 
Alexander Trygg (SD) 
Irene Andersson (M) 
Brittsiv Åsberg (S) tjänstgörande ersättare för Henrik Samdahl (S) 
Hans Danielsson (M) 
Claes Söderberg (C) 
 
 
 

Ej beslutande ersättare Tommy Håkansson (V) 
Jan Anderberg (KD) 
Leif Lagerquist (S) 
Lars-Göran Calleberg (KD) 
Yngve Thorné (C) 
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Ulrika Sundin, nämndsekreterare 
Göran Gullbro, verksamhetsområdeschef 
kultur/ungdom och Kanslichef 
 

 
Lars Åhlenius, tf. gatuchef § 1-5 
Sofia Folkesson, verksamhetsutv. § 1-5 
Arlene Eneroth, ekonom § 1-8 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 1-8 
 Ulrika Sundin  

 Ordförande   
 Sören Finnström  

 Justerande   
 Maino Wohlfeil   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-29 Paragrafer § 1-8 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

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

Underskrift   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-01-29 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 1  Dnr 2019/874 

 

Yttrande över motion - rekrytering av stadsarkitekt  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen tillgodosedd. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har, utifrån den nuvarande ekonomiska situationen, sedan 
cirka ett år tillbaka haft en vakant stadsarkitektstjänst. Hans Gleimar, 
oppositionsråd och ledamot kommunfullmäktige för Centerpartiet Ludvika-
Grangärde har i en motion till Samhällsbyggnadsnämnden, daterad sjunde maj 
2019, lyft att vakansen resulterat i en bristande samlad överblick av både 
planerade och pågående projekt samt att det finns brister i kommunens 
visionära arbete och i ledningen av hur Ludvika ska utvecklas till ett attraktivt 
samhälle. Centerpartiet Ludvika-Grangärde yrkar i motionen att Ludvika 
kommun skyndsamt inleder en rekryteringsprocess och om möjligt i samverkan 
med närliggande kommuner, exempelvis Smedjebackens kommun.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått tillskjutet 500 000 kr för en 
stadsarkitekttjänst år 2020 och Smedjebackens kommun har i sin tur avsatt 
400 000 kr för en likadan tjänst. 

Samhällsbyggnadsförvaltningarna i Ludvika och Smedjebackens kommuner har 
i december 2019 påbörjat en gemensam rekryteringsprocess för en 
stadsarkitektstjänst.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ytterligare kostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 19 

december 2019. 

2. Remiss daterad 19 september 2019. 

3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 16 januari 2020 § 2. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för verkställighet 
Myndighetsnämnden miljö och bygg för kännedom 
Förvaltningschef för kännedom 
Planeringschef för kännedom 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-01-29 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 2  Dnr 2020/21 

 

Yttrande över remiss för antagande av barn- och 
ungdomspolicy 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse 
daterad 7 januari 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy. Av policyn framgår det att arbetet med dessa frågor ska präglas 
av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barns och ungas 
rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områden, däribland barn och ungas 
möjlighet att påverka i frågor som berör dem. 

Eftersom policyn är ett kommunövergripande styrdokument har den kommit 
på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, samt till kommunens övriga nämnder 
och helägda bolag. 

Beskrivning av ärendet 
Barn och unga är ett av kommunens tre strategiska målområden för perioden 
2016-2024. 

Två kommunövergripande mål år 2016-2020 berör barn och unga: 

- En av landets bästa skolkommuner (grundskoleelevernas 
kunskapsresultat ska förbättras/gymnasieelevernas kunskapsresultat ska 
förbättras) 

- En bra kommun att växa upp i (ungdomars framtidstro ska 
öka/ungdomar ska kunna påverka mer/ungdomars trygghet ska 
öka/fler unga ska jobba, studera eller ha annan sysselsättning) 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se över kommunens 
ungdomspolitiska strategi. Därför har ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy tagits fram. 

Tanken är att policyn ska följas upp av en riktlinje. Inför beslutet om 
antagandet kommer kommunstyrelsens förvaltning att föreslå 
kommunstyrelsen att policyn följs upp av en övergripande riktlinje där det 
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fastställs vem, vad, när och hur saker ska göras och om, när och hur detta 
ska följas upp. 

Förvaltningens yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter eller förslag på ändringar i 
den policy som inkommit på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden. Berörda 
tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetets gång 
varit delaktiga i innehåll och utformning av policydokumentet. 

Förvaltningen vill påminna om att kommunstyrelsens policy utgår från 
Barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020 och därmed vikten 
att tjänstepersoner i kommunens organisation har kunskap om den nya lagen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ytterligare kostnader än det 
som ligger i linje med verksamhetsplanen för 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 7 

januari 2020. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad den 12 
september 2019. 

3. Förslag till Barn- och ungdomspolicy, daterad den 28 augusti 2019. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 16 januari 2020 § 5. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Förvaltningschef 
Akten
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2020-01-29 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 3  Dnr 2018/1492 

 

Uppföljning av intern kontroll 2019 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 2019 års 
plan för intern kontroll. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag skulle följa upp: 

1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med? 

2. Redovisas representation enligt interna regler? 

Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern 
kontroll 2019, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp. 

För samhällsbyggnadsnämnden beslutades om följande kontrollpunkter: 

3. Finns rutiner för att använda säkerhetsutrustning? 

4. Finns det policy om rökförbud och hur regleras den i så fall inom verksamhetsområdena? 

5. Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt? 

Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen ha 
rapporterat sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter. 

I några fall visar uppföljningen av de kommungemensamma punkterna att det 
inte finns några större anmärkningar, men det finns också allmänt 
förekommande brister. Samhällsbyggnadsnämnden visar på brister i hur 
representation redovisas. En annan brist är att inköp av varor och tjänster i 
förhållandevis stor utsträckning görs från leverantörer som kommunen inte har 
avtal med. I de fall uppföljningarna pekar på brister har förvaltningen redan 
vidtagit förbättringsåtgärder Vad gäller redovisningen av representation finns 
ett önskemål från förvaltningen att – som en kommungemensam åtgärd – det 
berörda styrdokumentet ska uppdateras. Vad gäller leverantörstrohet har det 
parallellt med den genomförda internkontrollen skett ett omfattande arbete och 
redan påbörjats, vidtagits respektive planerats flera kommunövergripande 
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åtgärder för att stärka och kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma 
likvärdiga förbättringar i hela organisationen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 2 

januari 2020. 

2. Uppföljning av interna faktureringar, daterad 26 augusti 2019. 

3. Uppföljning policy om rökförbud, daterad 19 augusti 2019. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 16 januari 2020 § 4. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Enhetschefer 
Akten
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2020-01-29 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 4  Dnr 2020/35 

 

Samhällsbyggnadsnämndens bokslut och 
årsredovisning för 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samhällsbyggnadsnämndens presidium 
får godkänna bokslut och årsredovisning 2019 efter överenskommen justering i 
tjänsteskrivelsen daterad den 21 januari 2020. 

Beskrivning av ärendet 
För de skattefinansierade verksamheterna redovisas ett underskott om 2 323 
tkr. För de taxefinansierade verksamheterna redovisas ett underskott med 13 
335 tkr, varav va gör ett underskott med 8 549 tkr och återvinning ett 
underskott om 4 786 tkr. I resultatet ingår justering/kompensation för 
kapitalkostnader. 

Beskrivning av avvikelserna redovisas i årsredovisningen, bilaga 2. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltning daterad den 21 

januari 2020. 

2. Bokslut 2019 för samhällsbyggnadsnämnden. 

3. Årsredovisning 2019. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef 
Akten
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Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 5  Dnr 2019/1089 

 

Detaljbudget för Samhällsbyggnadsnämnden 2020 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
detaljbudget för verksamhetsår 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har i november 2019 beslutat godkänna reviderad 
verksamhetsplan enligt tilldelad budgetram om totalt 121 500 tkr för 2020. Av 
dessa medel har 2 000 tkr avsatts för utökat beläggningsunderhåll, samt 500 tkr 
för återrekrytering av stadsarkitekt i samverkan med Smedjebackens kommun. 
Från 1 januari 2020 har verksamheten med samhällsbetalda resor enligt beslut 
flyttats från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Budgetmedel 
med 12 253 tkr har därför överförts från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att slutlig tilldelad driftram för 2020 är 
133 753 tkr.   

Samhällsbyggnadsnämnden har även beslutat att godkänna reviderad 
investeringsbudget om totalt 119 704 tkr enligt tilldelad beslutad ram för 
investeringar, varav 48 295 tkr avser skattefinansierad verksamhet och 71 409 
tkr avser de taxefinansierade verksamheterna vatten och återvinning.  

Ramtilldelningen för driftbudget 2020 har under november-december månad 
detaljfördelats inom respektive verksamhetsområde och redovisas i bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har i november 2019 beslutat godkänna reviderad 
verksamhetsplan enligt tilldelad budgetram om totalt 121 500tkr för 2020. Av 
dessa medel avses 2 000 tkr för utökat beläggningsunderhåll, samt 500 tkr för 
återrekrytering av stadsarkitekt i samverkan med Smedjebackens kommun. 
Från 1 januari 2020 har verksamheten med samhällsbetalda resor enligt beslut 
flyttats från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Budgetmedel 
med 12 253 tkr har därför överförts från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att slutlig tilldelad driftram för 2020 är 
133 753 tkr.   

Samhällsbyggnadsnämnden har även beslutat att godkänna reviderad 
investeringsbudget om totalt 119 704 tkr enligt tilldelad beslutad ram för 
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investeringar, varav 48 295 tkr avser skattefinansierad verksamhet och 71 409 
tkr avser de taxefinansierade verksamheterna vatten och återvinning.  

Ramtilldelningen för driftbudget 2020 har under november-december månad 
detaljfördelats inom respektive verksamhetsområde och redovisas i bilaga 1. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget får inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 18 

december 2019. 

2. Detaljbudget 2020. 

3. Målaktiviteter 2020. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 16 januari 2020 § 3. 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten
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Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 6  Dnr 2020/3 

 

Verksamhetsinformation  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Göran Gullbro informerade om: 

 Kommunens risk och sårbarhetsanalyser, vid större och särskilda 
händelser. 

 Rekrytering till Teknik- och Projekt tjänsten. 

Sören Finnström informerade om: 

 Träff angående Kultur och fritidsnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

 Lekparkerna i Stadsparken och i Grängesberg. 

 Vägföreningen Sunnansjö. 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2020-01-29 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 7  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 Sundin2020-01-22

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnden

Sekretess: Visas ej

2020-01-29

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

64443 Servitut för infiltrationsanläggning belastande Gonäs 
1:36

Johanna  Ingre §

2019-12-06 Samhällsbyggnadsnämnden Johanna  Ingre

SBN 2019/1046 Servitut för infiltrationsanläggning belastande Gonäs 
1:36

Sofia Hellsten

65881 Ny detaljplan för Saxhyttan 4:411 med flera 
"Bysjöstrands ekoby"

Sören  Finnström §

2019-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden Sören  Finnström

SBN 2018/727 Detaljplan "Bysjöstrand"

Sören  Finnström

2019.3720 Anslutning av vatten och avlopp till servicebyggnad 
vid kyrkviksbadet i Grängesberg

Jan Lundberg §

2019-12-09 Jan Lundberg

SBN 2019/1053 Anslutning av vatten och avlopp till servicebyggnad 
vid kyrkviksbadet i Grängesberg

Jan Lundberg

2019.3741 Tillförordnad verksamhetschef fritid och idrott Jan Lundberg §

2019-12-12 Samhällsbyggnadsnämnden Jan Lundberg

SBN 2019/131 Tf chefansvar 2019

Jan Lundberg

2019.3742 Tillstyrker ansökan Mats Lidestig §

2019-12-09 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig

SBN 2019/1049 Remiss Ludvika Rodden A632.137/2019

Mats Lidestig

2019.3744 Tillstyrka ansökan Mats Lidestig §

2019-12-09 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig

SBN 2019/1044 Remiss gällande Rockabilly, dans, Tuna Hästbergs 
folkets park 26-27 juni 2020,  A614.144/2019

Mats Lidestig

Sidan  1 av 3
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

2019.3753 Peter Hoxell som tf förvaltningschef, 21-27 
december 2019

Jan Lundberg §

2019-12-13 Jan Lundberg

SBN 2019/131 Tf chefansvar 2019

Jan Lundberg

2019.3896 Delegationsbeslut gällande omfördelning av medel 
till GC-passage Saxdalen

Sören  Finnström §

2019-12-16 Sören  Finnström

SBN 2019/1070 Omfördelning av investeringsmedel från 
Trafiksäkerhetsåtgärder till Gång- och cykelpassage 
Saxdalen

Henrik Axelsson

2020.12 Underskrivet delegationsbeslut med tillhörande 
dokument

Johanna  Ingre §

2020-01-08 Johanna  Ingre

SBN 2019/523 Fastighetsreglering berörande Öraberget 1:32, 
11:85, 62:1, 37:1 och 38:1, Spendrups - Ludvika 
kommun

Sofia Hellsten

2020.13 Underskrivet delegationsbeslut Johanna  Ingre §

2020-01-08 Johanna  Ingre

SBN 2019/1061 Servitutsavtal för brygga berörande Ludvika 6:1

Sofia Hellsten

2020.18 Underskrivet delegationsbeslut med tillhörande 
dokument

Johanna  Ingre §

2020-01-09 Johanna  Ingre

SBN 2019/670 Förvärv av del av Kommersen 2

Sofia Hellsten

2020.23 Nyttjanderättsavtal för laddstolpar i 
Sockenstugeparken

Johanna  Ingre §

2019-12-03 Johanna  Ingre

SBN 2019/891 Nyttjanderätt för laddstolpar i Sockenstugeparken

Sofia Hellsten

2020.29 Yttrande angående A631.837/2019 Mats Lidestig §

2019-12-10 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig

SBN 2019/1054 Remiss avslutning Ludvika 100 år A631.837/2019

Mats Lidestig

2020.32 Yttrande angående  A658.854/2019 Mats Lidestig §

2020-01-07 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig

SBN 2020/19 Remiss A658.854/2019 gällande MC tävling Enduro 
på bana, Endurobana Trehörnsvägen Ludvika

Mats Lidestig

2020.34 Yttrande angående Mats Lidestig §

2020-01-03 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig

Sidan  2 av 3
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

SBN 2019/1104 Remiss gällande trottoarpratare, Grand Hotell, tiden 
1 januari 2020 - 31 decebember 2022, 
A630.438/2019

Mats Lidestig

2020.35 Yttrande angående Mats Lidestig §

2020-01-07 tillstand.bergslagen@polisen.se Mats Lidestig

SBN 2019/1107 Remiss A629.922/2019 gällande offentlig tillställning:
Julgransplundring med korvgrillning, fiskdamm, 
flisningsmaskin, i anslutning till gångbron från 
centrum till Väsman 
 

Mats Lidestig

2020.72 Försäljning av småhustomt, Vinbäret 3 Johanna  Ingre §

2020-01-13 Samhällsbyggnadsnämnden Johanna  Ingre

SBN 2020/24 Försäljning av småhus, Vinbäret 3

Johanna  Ingre

2020.112 Ska omhändertas och skrotas Agneta Lilja §

2020-01-20 Samhällsbyggnadsnämnden Agneta Lilja

SBN 2020/27 Flyttning av fordon, OKU550

Agneta Lilja

Sidan  3 av 3
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2020-01-29 
 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

 
 

§ 8  Dnr 2020/2 

 

Meddelanden 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden SBN 

SBN 2019-12-16 § 123-139  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

SBN au 2020-01-15 § 1-5  

Myndighetsnämnden miljö och bygg  

Delegationsbeslut: Beslut om avhjälpande åtgärd vid schaktning 
för ny dieseltank och dagvattenledning på fastigheten 
Notgården 1:175 

2019/1088 

Kultur- och fritidsnämnden  

KFN 2019-12-10 § 88 Översyn av friluftsbad 2019/1072 

KFN 2019-12-10 § 89 Återrapportering angående konsekvenser 
av ändrade buss- och skoltider 

2019/1073 

KFN 2019-12-10 § 93 Namnsättning av vägar vid ABB och 
Väsmanstranden  

2019/843 

 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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