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Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 91   

 

Anmälan av extra ärende 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetskott godkänner ändringen i 
föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende som tillkommer är: 

- Ansökan om extra vägbidrag 2021. 
- Riktlinjer markanvisningsavtal. 

______ 
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Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 92  Dnr 2021/20 

 

Utnämning av pristagare till Björkmanska kulturpriset 
2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Ärendet överlämnas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden utan förslag 
till beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Björkmanska kulturpriset ur civ.ing. Sven Björkman och Inga Björkman Frisks 
kulturfond utdelas i första hand till en ludvikabo som gjort förtjänstfulla 
insatser inom hembygdsvården. I andra hand till Ludvika musikskolas elever, 
dock inte till enskild elev. I tredje hand till underhåll och drift av byggnaden 
Cassels donations i Grängesberg.  

Prissumman för år 2022 är 115 000 kr. I år har sex nomineringar inkommit, 
vilka är fördelade på fem förslag. Förvaltningen har granskat de inkomna 
nomineringarna. Enligt stadgarna ska det vara ”värdefulla insatser inom 
hembygdsvården” som priset tilldelas för. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2021. 

2. Reglemente. 

3. Tidigare pristagare.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten  
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 93  Dnr 2021/751 

 

Cassels konserthus ansöker om extra driftbidrag 
2021  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om 
extra driftbidrag på 100 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen E Cassels Arbetarefond har inkommit med en ansökan om ett extra 
driftbidrag på 100 000 kronor, 2021-09-28.  

I år har dom tidigare fått ett driftbidrag på 600 000 kronor. Tidigare år har de 
fått ett bidrag på 700 000 kronor, och ansöker nu om ett extra bidrag för att 
klara verksamheten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 oktober 2021. 

2. Ansökan från Stiftelsen E Cassels Arbetarefond. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Stiftelsen E Cassels Arbetarefond 
Handläggare på teknik och projekt 
Akten 
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§ 94  Dnr 2021/145 

 

Slutredovisning av projekt Bangolfen Väsmanstrand 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner slutredovisningen av 
projekt Bangolf som är en del av projekt Väsmanstrand 4219. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har tillsammans med LKFAB 
anlagt en bangolfanläggning på Väsmanstrand. Anläggningen omfattar 18 banor 
med tävlingsstandard, en ny klubblokal inklusive kök, samlingslokal, förråd, 
städutrymme och toalett.  
Ludvika kommun har beställt arbetet av LKFAB som i sin tur upphandlade 
anläggandet i form av totalentreprenad. Upphandlingen vanns av NJBygg. En 
projektledare från Structor avropades via ramavtal av LKFAB.  
Ytan som pekades ut som lämplig för bangolf var i behov av sanering. Detta 
arbete ingick i totalentreprenaden och utfördes också av NJBygg., men 
belastade inte investeringsprojektet. Kostnaden för saneringen var 4,6 miljoner 
kronor. 

Ekonomi 
Eftersom bangolfen inte är ett eget projekt utan faller under projekt 
Väsmanstrand 4219 har det inte haft någon egen investeringsbudget, utan legat 
som ett objekt under projekt 4219. 
I en tidig kostnadskalkyl framtagen av Structor beräknades bangolfsprojektets 
kostnad landa på 16 000 000 kr, vilket är den kalkyl projektet har förhållit sig 
till. Denna summa innefattade saneringskostnaden som sedan lyftes ur 
investeringsprojektet.  

Projektets totala kostnader 2016 - 2021: 10 339 300 kr 

Banorna till anläggningen köptes in på fast pris av Nifo AB. I beställningen 
ingick leverans och montering av banor. Summan för detta var 797 000 kr. 

Uppförandet av bangolfanläggning med klubbhus köptes in på fast pris och 
anbudet var på 7 245 000 kr.  

Ätor (tilläggsarbeten) har till kommit i projektet med 375 335 kr. 
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Övriga kostnader (ca 1 900 000 kr) rör projektering, arkitekter, miljörapport, 
projektledning och diverse konsultkostnader för framtagande av underlag till 
upphandling.  
Projektet gick med ett visst överskott som ligger kvar i Väsmanstrandsprojektet 
för de övriga åtgärder som ska genomföras där. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2021. 

2. Detaljerad ekonomi. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 95  Dnr 2021/153 

 

Slutredovisning av projekt ställplatser Skuthamn 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner slutredovisningen av 
projekt Ställplatser Skuthamn (projekt 4105). 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har anlagt åtta stycken ställplatser 
för husbilar vid Skuthamn i Ludvika tätort. Ställplatserna har tillgång till el och 
vatten, samt latrintömning och gråvattentömning. Projektet har innefattat 
anläggande av belysningspunkter ner till befintlig toalett, renovering av toalett 
och plantering av sju träd i anslutning till ställplatserna. 
Innan arbetet med anläggning kunde påbörjas behövde platsen godkännas inom 
ramarna för farligt gods-led och strandskyddsregler. En utredning gällande 
farligt gods togs fram av SWECO som säkerställde att platsen får användas, 
vilket medförde att anläggningen kunde förläggas utanför strandskyddat 
område. 
Entreprenaden var tänkt att utföras internt inom kommunen, men efter 
omprioriteringar i projekt från Teknik och Projekt beslutades att entreprenaden 
skulle upphandlas externt och utföras som en totalentreprenad. ÅF (numera 
AFRY) anlitades på ramavtal för att ta fram administrativa föreskrifter inför 
upphandlingen av anläggningsentreprenad. Upphandlingen vanns av AEB.  
En extern projektledare avropades på ramavtal från Byggkoordinator (numera 
ARQLY) för att leda projektet på plats å kommunens vägnar. 
Beläggning av asfalt på ytan utfördes via kommunens ramavtal för att hålla ner 
kostnaderna. Kostnaderna för beläggning togs på projekt reinvestering gator 
och belastade alltså inte investeringsprojektets budget. 

Ekonomi 
Projektets totala budget: 3 000 000 kr 

Projektets totala kostnader: 2 764 500 kr 

AEB:s anbud för anläggandet av ställplatser var 1 184 000 kr. Denna siffra rör 
anläggandet och innefattar inte de kostnader som rör projektledning, 
framtagning av underlag inför upphandling och små insatser som gjorts i 
samband med projektet.  
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Totala beloppet för projektet landade på 2 764 500 kr där ÄTOR 
(tilläggsarbeten) utgör ett belopp på 1 046 900 kr. Det största tilläggsarbetet rör 
förstärkning av bärlager som kostade 967 000 kr.  
Total budget för projektet var 3 000 000 kr och kostnaden hamnade på 
2 764 500. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har begärt 
omfördelning av projektets överskott till andra projekt under 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2021. 

2. Detaljerad ekonomi. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 96  Dnr 2021/810 

 

Förlängning av gatunamn i Nyhammar 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott godkänner förslaget 
om att förlänga gatunamnet Sågslingan enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Saxhyttan 104:1 i Nyhammar vill ha en adress till en 
byggnad på fastighetens 3:e område. Infarten till den aktuella byggnaden är från 
en icke namngiven väg, se bilaga 1. 

Adressättning ska utgå ifrån den väg som infarten till byggnaden ansluter till, 
och där byggnader på vägens vänstra sida ska ha udda nummer och byggnader 
på vägens högra sida ska ha jämna nummer.  

Lantmäteriet rekommenderar därför att vi förlänger gatunamnet Sågslingan till 
att omfatta den aktuella sträckan fram till Gamla Bruksvägen. Förvaltningens 
förslag till beslut blir därför att gå efter Lantmäteriets rekommendation. 
 
Den aktuella sträckan ligger utanför planlagt område och är därmed en enskild 
väg. I normala fall anser man att det är väghållaren som tar beslut om 
namngivning av vägar, men då det i dagsläget inte finns någon fastställd 
väghållare för sträckan kan man anse att kommunen har rätt att besluta om 
vägnamn i detta fall. Ytterligare skäl för detta anges i rättsfall RÅ 2002:12, se 
bilaga 2. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 2021. 

2. Karta. 

3. Rättsfall RÅ 2002:12. 

______ 
 

Beslut skickas till 
GIS-ingenjör för handläggning 
Akten 
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§ 97  Dnr 2021/806 

 

Revidering av kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förändringar i 
nämndens delegationsordning efter missiv från kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt sett att det behöver göras 
förändringar i delegationsordningarna för Social- och utbildningsnämnden, 
Vård- och omsorgsförvaltningen samt Kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden. Förändringarna gäller delegering av inköp och 
försäljning samt beslut och tecknande av direktupphandling. 

Anledningen till att dessa delegationspunkter behöver revideras beror på att de 
kolliderar med beslutad inköpsriktlinje. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2021. 

2. Missiv från Kommunstyrelsen daterat den 13 oktober 2021 

3. Förslag på ny delegationsordning för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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§ 98  Dnr 2021/692 

 

Ansökan om extra vägbidrag 2021 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beviljar extra bidrag 
till: 

1. Täppvägen Stensbo vägförening 14 000 kr. 

2. Sandbackens vägsamfällighet 8 000 kr. 

3. Sunnansjö vägförening 0 kr. 

4. Persbo Källbotten vägförening 10 000 kr. 

5. Saxdalen-Abborrberg vägförening 0 kr. 

6. Dröverka samfällighetsförening 75 000 kr. 

7. Gonäs vägsamfällighet 75 000 kr. 

Beskrivning av ärendet 
Det totala ansökningsbeloppet från väghållarna är på 550 288 kr.  
Täppvägen Stensbo har sökt 14 712 kr för bergkross. 

Sandbackens vägsamfällighet har sökt 8 185 kr för hyvling och saltning. 

Sunnansjö vägförening har sökt för totalt 213 000 kr. Det är för asfaltering och 
dikning av vägarna Nedre Lågnäsvägen, Grytängsvägen och Lågnäsvägen. 

Persbo Källbotten har sökt 10 000 kr för mötesplatser. 
Saxdalen-Abborrberg har sökt 20 303 kr för hyvling och material. 
Dröverka samfällighetsförening har sökt 152 713 kr för byte av vägtrummor. 
Gonäs vägsamfällighet har sökt 131 375 kr för dikning av de mera trafikerade 
vägarna. 

I budgeten för 2021 finns det kvar 183 000 kr att fördela i extra vägbidrag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2021. 
2. Sammanställning från enskilda väghållare 

______ 
 

Beslut skickas till 
Sökande 
Handläggare på Teknik och projekt 
Akten 
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§ 99  Dnr 2021/663 

 

Riktlinjer markanvisning för Ludvika kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna revideringen av kommunens riktlinjer för markanvisning. 

Beskrivning av ärendet 
I Plan och Bygglagen samt Lagen om riktlinjer för markanvisningar är det reglerat att 
kommuner ska anta riktlinjer utifrån att kommunen tecknar olika typer av avtal 
i samband med exploateringar. Kommunfullmäktige i Ludvika antog Riktlinjer 
för markanvisningar 2017-09-25 § 154. 

Syftet med riktlinjerna är att skapa en transparens vid marktilldelnings-
processen. Riktlinjerna har en vägledande funktion och är därmed inte 
bindande. I lagstiftningen beskrivs att riktlinjerna för markanvisning ska 
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser 
av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning (Lagen om 
riktlinjer för kommunala markanvisningar § 2). 

Utifrån utvecklingen i samhället och ett ökat externt tryck på exploaterbar mark 
i Ludvika ser kommunen ett behov av att revidera de tidigare beslutade 
riktlinjerna och Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har därför uppdragit 
åt förvaltningen att ta fram nya riktlinjer. 

I framtaget nytt förslag på riktlinjer har texterna utvecklats rent generellt, 
förtydligats och för specifikt några områden spetsats till jämfört med tidigare. 
Dessa områden omfattar:  

• skarpare krav på byggaktören avseende hållbarhet, miljö och mångfald 
(se skrivningar under rubrik 7, sida 11) 

• skarpare krav på byggaktören avseende bebyggelsekrav i samband med 
markanvisning och marköverlåtelse (se skrivning under rubrik 3.1, sida 
6) 

• skarpare krav på byggaktören avseende ekonomisk trovärdighet och 
genomförbarhet av tänkt projekt (se skrivningar under rubrik 7.2, sida 
13) 
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• mer tydlighet i prissättningen av byggrätter samt handpenningskrav på 
verksamhetsmark (se skrivning under rubrik 3.3, stycke 2, sida 7) 

• en ruta/bild över markanvisningsprocessen har lagts in för 
tydliggörande (se processbild, sida 6) 

• Krav på byggherren och dess huvudentreprenör gällande 
kollektivavtalsanslutning samt att de ska verka för att möjliggöra 
praktikplatser (se skrivning under rubrik 7:2, stycke 3, sida 14). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2021. 

2. Reviderade riktlinjer för markanvisning daterad 210930. 

3. Arbetsutskottet den 7 oktober 2021 § 86. 

4. Nämnden den 21 oktober 2021 § 102. 

5. Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2021. 

6. Reviderade riktlinjer daterad den 10 november 2021. 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten 
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