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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-27 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
Plats och tid  Folkets hus våning 7 kl. 14:00-15:20  

Beslutande ledamöter 
 

Sören Finnström (S) deltar på distans 
Irene Andersson (M) 
Sten G Johansson (V) 
Eva Marie Tomtlund (M) deltar på distans 
Hans Danielsson (M) deltar på distans 
Anders Danielsson (M) deltar på distans 
Susanne Andersson (S) deltar på distans 
Camilla Lönnqvist (S) deltar på distans 
Mikael Johansson (SD) deltar på distans 
Aleksandra Børgesen (SD) deltar på distans 
Claes Söderberg (C) deltar på distans 
 
 
 

Ej beslutande ersättare Henrik Samdahl (S) deltar på distans 
Maino Wohlfeil (S) deltar på distans 
Mohamed Ouafi (S) deltar på distans 
Håkan Anestedt (S) deltar på distans 
Mikael Karlsson (M) deltar på distans 
Anders Sjödin (C) deltar på distans 
Therese Lindberg (KD) deltar på distans 
 
 

 Tjänstemän 
Ulrika Sundin, nämndsekreterare 
Jan Lundberg, förvaltningschef 
Göran Gullbro, kanslichef, 
verksamhetschef kultur och ungdom 

Övriga 
Johanna Ingre, planeringschef § 46 deltar 
på distans 
Mats Lidestig, trafikingenjör § 46, 48-49 
deltar på distans 
Arlene Eneroth, ekonom § 56 deltar på 
distans 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 46-62 
 Ulrika Sundin  

 Ordförande   
 Sören Finnström  

 Justerande   
 Sten G Johansson   
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-27 Paragrafer § 46-62 

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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Ärendelista 
 
 Val av justerare   
 Anmälan av extra ärende   
§ 46 Huvudmannaskap för vägar i Ludvika 

kommuns orter; (Grängesberg), 
Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-
Landforsen, Sörvik-Brunnsvik, Gonäs 
(och Blötberget). 

2021/64 4 - 6 

§ 47 Omfördelning av investeringsmedel från 
projekt 4212 Lyviksberget till projekt 
4136 Trafikåtgärder Lyviksberget 

2021/435 7 - 8 

§ 48 Allmänna bestämmelser för arbeten i och 
på kommunal mark i Ludvika kommun. 

2021/396 9 - 10 

§ 49 Regler och anvisningar för schakt- och 
ledningsarbeten i och på kommunal mark 

2021/398 11 - 12 

§ 50 Markanvisningsavtal, Björnmossen 2021/442 13 
§ 51 Utvärdering biblioteksplan för Ludvika 

kommun 
2021/429 14 

§ 52 Förändring av maxbelopp som kan sökas 
ur Guldgruvan 

2021/434 15 

§ 53 Fastighetsförsäljning av Grängesvallens 
idrottsplats 

2021/473 16 - 17 

§ 54 Budgetjustering av brandposter 2021/478 18 - 19 
§ 55 Nybyggnad reception Folkets Hus 2021/471 20 
§ 56 Budgetuppföljning/rapporttillfälle 2 2021/484 21 - 22 
§ 57 Val - från ersättare till ordinarie ledamot i 

arbetsutskottet 
 23 

§ 58 Val - av ersättare till arbetsutskottet  24 
§ 59 Val - till pensionärsrådet  25 
§ 60 Verksamhetsinformation 2021/3 26 
§ 61 Delegationsbeslut 2021/1 27 - 29 
§ 62 Meddelanden 2021/4 30 

3



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2021-05-27 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 46  Dnr 2021/64 

 

Huvudmannaskap för vägar i kommunens orter 
(Grängesberg) Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-
Brunnsvik, Gonäs (och Blötberget) 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att:  

 Godkänna genomförd utredning ”Huvudmannaskap för vägar i 
Ludvika kommuns mindre orter; Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik och 
Gonäs.” 

 Upphäva Kommunfullmäktiges antagna policybeslut från 25 oktober 
2001 § 141 om att kommunen på sikt övertar ansvaret för väghållning i 
orterna; Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, 
Nyhammar, Håksberg, Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och 
Blötberget.  

 Uppdra åt Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja arbetet med att genomföra 
slutsatserna från utredningen. 

 Uppdra åt Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att under 2021 påbörja framtagandet av nya bidragsregler 
och klassificering av vägar. 

 Budgetera medel för genomförande och för lantmäteriförrättningar i de 
sju orterna.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog ett policybeslut den 25 oktober 2001 § 141 om att 
kommunen på sikt övertar ansvaret för väghållning i orterna; Grängesberg, 
Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, Nyhammar, Håksberg, 
Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och Blötberget. Beslutet om att ta över 
vägföreningarna i ovanstående orter har inte genomförts förutom i 
Grängesberg1. 

 
1 Driften och kostnader för detta avseende Grängesberg har sedan Kommunfullmäktiges beslut 
tagits över av kommunen. Därför omfattas Grängesberg inte av denna utredning utan har 
plockats bort. Blötberget har också sedan Kommunfullmäktiges beslut själva skapat en 
fungerande styrelse och samfällighetsförening varför Blötberget heller inte omfattas av denna 
utredning utan har plockats bort. 
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Kommunstyrelsen konstaterade 2018 att det fanns behov av en utredning om 
hur nuläget ser ut när det gäller berörda vägar i beslutet från 2009 och om det 
fortfarande är aktuellt för verkställighet. Kommunstyrelsen uppdrog då till 
samhällsbyggnadsnämnden att utföra utredningen.  
Utredningen har resulterat i rapporten ”Huvudmannaskap för vägar i Ludvika 
kommuns mindre orter Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-
Nyhammar, Håksberg-Landforsen, Sörvik-Brunnsvik och Gonäs”. 
I rapporten presenteras förvaltningens förslag till hur kommunen framöver ska 
hantera frågor om skötselansvar och driftsekonomi för dessa vägföreningar 
som syftar till att komma till rätta med att de fungerar dåligt och skapa 
möjlighet till långsiktig förvaltning av byarnas vägar utan att belasta 
kommunens ekonomi i alltför hög grad.  
Huvudmannaskapet för vägar föreslås vara fortsatt kommunalt i Ludvika och 
Grängesbergs tätorter. För övriga nämnda sju orter föreslås huvudmannaskapet 
vara enskilt, det vill säga, utövas av samfällighetsföreningar. För att stötta 
ombildningen till fungerande föreningar och väghållning föreslår förvaltningen 
att kommunen betalar 80 % av ombildningskostnaden, upp till maximalt 
400 tkr per förening.  
Idag behandlar kommunens inte orterna enligt likabehandlingsprincipen 
gällande bidragsregler och klassificering av vägar. Arbetsgruppen föreslår därför 
att ett uppdrag ges till Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess 
förvaltning att ta fram ett sådant förslag under 2021 och 2022 och med 
genomförande från 2023.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ovan nämnda förslag ger en långsiktig 
och tydlig ansvarsfördelning av våghållningsansvaret för vägnätet i kommunen. 
Förslagen ovan ger en likabehandling av samfällighetsföreningar som förvaltar 
allmänt vägnät. Förslagen anvisar slutligen en lösning på svåra avvägningar mel-
lan kommunen och enskilda för skötsel av vägar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet om att upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2001 kommer att 
medföra ekonomiska konsekvenser. Beslutet innebär att medel måste tillsättas 
för genomförandet. I ett första steg rör det medel som stöd till förrättningarna 
och genomförandekostnader. 
 

 Alternativ 2 Upphäva 
policybeslut 

Kommentar   

Förrättnings-
kostnader 

2 800 tkr (ca 400 
tkr/förrättning) A 

A Förslaget grundas på att kommunen 
stöttar ombildningen med max 400 000 
kr/förening. 

Drift och underhåll 1 600 tkr/år B  B Avser de fyra föreningar som vi idag 
sköter utan lagligt stöd; Fredriksberg, 
Grangärde-Nyhammar, Håksberg-
Landforsen, Sörvik-Brunnsvik 

Underhållsskuld 10 000 tkr C (1 000 tkr/år i 10 
år) 

C Att siffran är så pass hög härrör till att 
arbetsgruppen tror att kommunen 
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kommer att behöva ”lyfta” en del vägar 
innan de kommer att godkännas av 
föreningarna för överlämning. 

Ändring av 
detaljplaner 

200 tkr D  D Avser en totalkostnad för de planer 
som behöver ändras från kommunalt till 
enskilt huvudmannaskap. Där 
kommunen är väghållningsmyndighet 
måste det göras nya detaljplaner 

Genomförande-
kostnader c 

4 600 tkr – 4 700 tkr E Lantmäterikostnader för marklösen, 
planändringar, tjänstemannatimmar m m. 
Bygger på uppgifter från gamla 
utredningen uppräknat med 1,7 eftersom 
Grängesberg och Blötberget är avklarade. 

Total kostnad Ca 17 700 tkr plus 1,6 
mnkr/år i drift och 
underhåll för kvarvarande 
byar i kommunen F 

F Kommunen kommer fortfarande att ha 
kvar driftskostnader för kvarvarande 
vägföreningar (vägföreningar utanför de 
7 orterna) om 1 600 tkr/år även om vi 
upphäver policybeslutet (alternativ 2) 
men den totala drift och 
underhållskostnaden minskar betydligt 
jämfört med att genomdriva beslutet 
(alternativ 1). 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2021. 

2. Rapport ”Huvudmannaskap för vägar i Ludvika kommuns sju orter; 
Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde-Nyhammar, Håksberg-
Landforsen, Sörvik-Brunnsvik och Gonäs” 

3. Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2001 § 141. 

4. Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 41. 

Behandling 
Ändring i bilagan Rapport utredning Vägsamfälligheter. Ändringen gäller punkt 
5.1 att ändra ”allmän plats” till ”väg”. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
Verksamhetschef Planering 
Verksamhetschef Teknik & Projekt 
Akten
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§ 47  Dnr 2021/435 

 

Omfördelning av investeringsmedel från projekt 4212 
Lyviksberget till projekt 4136 Trafikåtgärder 
Lyviksberget 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att omfördela 2 000 tkr i 2021 års investeringsbudget från ramområde mark 
avseende projekt Lyviksberget 4212, verksamhet 219, till ramområde 
infrastruktur avseende projekt Trafikåtgärder Lyviksberget 4136, verksamhet 
219. 

Beskrivning av ärendet 
Lyviksbergets handelsområde expanderar fort. Markförsäljningar pågår och 
flera nya etableringar är på gång. För att kunna hantera det ökande trafikflödet i 
området i samband med utvecklingen behöver trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsåtgärder sättas in. En trafikutredning har genomförts på 
området vintern 2020/2021. Tre mer akuta åtgärder behöver snarast 
genomföras; anläggande av en cirkulationsplats på Granitvägen i korsningen 
mellan infarten till befintlig handel och nya Biltema, flytt av busshållplatser från 
handelsområdet ner till Gonäsvägen och flytt av gång- och cykelväg utmed 
Granitvägen. Dessa tre åtgärder beräknas kosta cirka 2 000 tkr. 

För Lyviksberget projekt 4212 är det 2021-04-27 bokfört 11 980 tkr. Kvar på 
budgetposten finns 7 676 tkr. Det finns åtgärder kvar att genomföra på 
Lyviksberget såsom dagvattenhantering, höjdjustering av vägar mm.  

Kultur-och samhällsutvecklingsförvaltningen ser dock en möjlighet till 
omfördelning av 2 000 tkr av de totalt 7 676 tkr från projekt Lyviksberget 4212, 
verksamhet 219 till projekt Trafikåtgärder Lyviksberget 4136, verksamhet 219 

Då föreslagen omfördelning innebär flytt av investeringsmedel mellan olika 
ramområden så krävs beslut av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2021. 

2. Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 42. 
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Behandling 
Ordförande yrkar på följande beslutsändring: 

Beslutet ändras från 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att omfördela 2 000 tkr i 2021 års investeringsbudget från projekt Lyviksberget 
4212, verksamhet 219, till projekt Trafikåtgärder Lyviksberget 4136, verksamhet 
219. 
Beslutet ändras till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att omfördela 2 000 tkr i 2021 års investeringsbudget från ramområde mark 
avseende projekt Lyviksberget 4212, verksamhet 219, till ramområde 
infrastruktur avseende projekt Trafikåtgärder Lyviksberget 4136, verksamhet 
219. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
Verksamhetschef Planering 
Verksamhetschef Teknik & Projekt 
Akten
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 48  Dnr 2021/396 

 

Allmänna bestämmelser för arbeten i och på 
kommunal mark i Ludvika kommun.  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden antar ”Allmänna bestämmelser för 
arbeten i och på kommunal mark i Ludvika kommun”. 

Beskrivning av ärendet 
Dessa bestämmelser har tagits fram för att kommunen, i egenskap av 
väghållare och förvaltare av allmän mark, skall kunna ge förutsättningar 
för en god framkomlighet och säkerhet i samband med arbeten på gator 
och vägar. Syftet är att minimera skador och störningar vid grävningar i 
mark, samt värna om stadsbild och miljö vid användningen av offentliga 
platser inom kommunen.  
Arbete i gatu- och vägområdet innebär ofta en stor risk för den personal 
som utför arbetet, men utgör även en fara för trafikanterna. Dessutom 
kan sådana arbeten orsaka väsentliga störningar i framkomligheten runt 
själva arbetsplatsen och inte sällan påverkar arbetena även trafikflödet i 
närliggande områden och ibland i hela stadsdelar.  
Därför är det viktigt att arbetena samordnas och att arbetsplatsen utmärks 
på ett tydligt och säkert sätt samt att avstängningsanordningar är av rätt 
kvalitet och att arbetet utförs vid lämpliga tidpunkter.  
Bestämmelserna tillsammans med underordnade regler och anvisningar 
riktar sig således till dem som utför arbete på eller i gator, vägar, parker 
etc. och de som tillfälligt vill använda en offentlig plats för annat än avsett 
ändamål.   
Den som avser att utföra arbeten på kommunala gator och övriga 
trafikerade ytor skall upprätta trafikanordningsplaner för godkännande av 
kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen och Teknik och Projekt. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2021. 

2. Allmänna bestämmelser för arbeten i och på kommunal mark i 
Ludvika kommun. 

3. Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 44. 
______ 
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Beslut skickas till 
Verksamhetschef Teknik och Projekt 
Trafikingenjör 
Akten
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 49  Dnr 2021/398 

 

Regler och anvisningar för schakt- och 
ledningsarbeten i och på kommunal mark  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta regler och 
anvisningar för schakt- och ledningsarbeten i och på kommunal mark.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunen förvaltar och är ansvarig för tillsyn och underhåll av 
kommunal mark. Med detta som bakgrund utfärdar kommunen 
följande regler och anvisningar för den som behöver gräva i 
kommunal mark. 
Dessa regler och anvisningar syftar till att minimera skador på gatu- 
och parkanläggningar, begränsa problem med framkomlighet, samt 
tillse att berörda parter får information om planerade och pågående 
arbeten i god tid. Förhoppningen är också att underlätta för en 
långsiktig planering och en god samordning för att begränsa antalet 
ingrepp i gaturummet.  
Vid grävning för byggnationer, när nya ledningar ska läggas, eller gamla 
underhållas, måste krav från olika intressenter jämkas samman så att 
störningarna blir så små som möjligt. Störningar som uppstår vid schaktning i 
allmän mark är till exempel problem med framkomligheten för gång-, cykel- 
och motorfordonstrafik, sättningar i mark, skador på träd, skador på 
installationer och anlagda parkytor, och inte minst samordningen mellan olika 
aktörer 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2021. 

2. Regler och anvisningar för schakt- och ledningsarbeten i kommunal 
mark. 

3. Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 45. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef Teknik och Projekt 
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Trafikingenjör 
Akten
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 50  Dnr 2021/442 

 

Markanvisningsavtal, Björnmossen  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner bifogat 
markanvisningsavtal där kommunen förbinder sig under given avtalsperiod att i 
första hand sälja till intressent under givna villkor i avtalet. 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningsavtalet är ett avtal som ingås med intressent och där kommunen 
förbinder sig att under given avtalsperiod och vad avtalet föreskriver. Att sälja 
mark i första hand till intressent och under givna förutsättningar. Avtalet ger på 
så sätt tid till intressent att undersöka förutsättning till etablering. I detta fall 
handlar det om att bygga aktuellt markområdet med garagelänga. Varje 
garageenhet kan efter byggnation av garagelänga avyttras och bildar på så sätt 
en egen fastighet. Markområdet runt garagelängan kommer i samband med 
avstyckning som Lantmäteriet genomför utgöra en samfällighet. Gemensamma 
utrymmen i garagelängan, ex. avlopp, takavvattning kommer att utgöra 
gemensamhetsanläggning och skapas i samband med avstyckningen. Avsikten 
med att bygga garagelänga och därefter att sälja specifik garageenhet är att ge 
möjlighet till etablering av och bas för mindre företag. Varje garageenhet 
kommer att vara på ungefär 70 kvadratmeter. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2021. 

2. Markanvisningsavtal. 

3. Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 46. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Hans Winka, exploateringsingenjör, för handläggning  
Johanna Ingre, planeringschef, för kännedom  
Akten
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 51  Dnr 2021/429 

 

Utvärdering biblioteksplan för Ludvika kommun  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna utvärderingen 
av biblioteksplanen 2019-2022. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med biblioteksplanen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i 
Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Biblioteksplanen är antagen i 
kommunfullmäktige och revideras varje ny mandatperiod. Planen ska 
utvärderas av berörda nämnder varje år. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 april 2021. 

2. Biblioteksplan 2019-2022. 

3. Arbetsutskottet den 12 maj 2021 § 47. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Verksamhetschef kultur och ungdom för kännedom 
Enhetschef bibliotek för kännedom 
Akten
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2021-05-27 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 52  Dnr 2021/434 

 

Förändring av maxbelopp som kan sökas ur 
Guldgruvan  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens beslutar att förändra riktlinjerna för 
Guldgruvan där maxbeloppet för en ansökan tas bort. 

Beskrivning av ärendet 
Guldgruvan är en pott med medel på totalt 100 000 kr där ungdomar mellan 
13-25 år, boende i Ludvika kommun kan söka pengar ur. Ansökningarna 
handläggs av kommunens ungdomsstrateg. För att ytterligare förbättra denna 
möjlighet att förverkliga idéer för ungdomar, och göra det mer attraktivt att 
söka så föreslås maxbeloppet på 10 000 kr/ansökan att tas bort. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2021. 

2. Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 48. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Verksamhetschef kultur och ungdom för kännedom 
Ungdomsstrateg för verkställande 
Akten

15



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 53  Dnr 2021/473 

 

Fastighetsförsäljning av Grängesvallens idrottsplats 

Beslut 
Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att till 
bokfört värde försälja Gängesvallens idrottsplats till Ludvika kommun-
fastigheter AB. 

Sammanfattning 
Fastighetsförsäljning av Grängesvallens idrottsplats möjliggör att den planerade 
investeringen av nytt frysaggregat för bandybanan kan tidigareläggas. 
Anläggningen säljs till bokfört värde. Bandybanan är ca 30 år och under 
säsongen 2020/2021 gjordes insatser för att möjliggöra en isyta för föreningar 
och skola men under februari uppstod ytterligare ett driftsstopp. 
Grängesvallens IP var planerad att ingå som en del i etapp 3 av 
fastighetsöverföringen mellan Ludvika kommun och LKFAB, och genom att 
lyfta ur den och tidigarelägga övertagandet kan en reinvestering i anläggningen 
möjliggöras.  

Beskrivning av ärendet 
Grängesvallens idrottsplats består av två gräsplaner, läktare, omklädningsrum, 
klubbstuga som byggdes av Grängesbergs Bandyklubb och IFK Grängesberg 
fotboll, bandybana med tillhörande maskinrum (frysaggregat). Anläggningen 
används av vid skolundervisning samt för föreningsverksamhet vilket innefattar 
träningar, matcher och cuper. År 1991 invigdes den nya konstfrusna 
bandyplanen vilket innebär att den är 30 år. Den konstfrusna bandybanan har 
möjliggjort att bandyföreningen kunnat bedriva en längre säsong årligen samt 
att många barn och unga har kunnat åka skridskor på allmänhetens åkning. 
Under hösten 2020 reparerades frysaggregatet och läckande rör i bädden men i 
februari 2021 blev det problem igen vilket gjorde att säsongen fick avbrytas. 
Kylaggregatet behöver bytas för att anläggningen skall kunna tas i bruk igen 
samt att den anpassas för lägre energiförbrukning och köldmediet 
miljöanpassas.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för avstyckning enligt Lantmäteriets taxa tillkommer, cirka 50 tkr, 
vilken betalas av köparen.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2021. 

2. Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 49. 

Behandling 
Yrkande 
Sten G Johanssons yrkar på att föreslå fullmäktige om extra anslag i stället för 
att försälja Grängesvallens idrottsplats. 

Ordförande ställer Sten G Johanssons förslag mot arbetsutskottets förslag och 
finner att besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Ludvika kommunfastigheter AB 
Akten
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§ 54  Dnr 2021/478 

 

Budgetjustering av brandposter  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår nämnden besluta att från 
och med 2022, överföra samtliga budgetmedel och anläggningstillgångar 
gällande brandposter, från verksamhetsområde Teknik & Projekt till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Från årsskiftet 2020/2021 övergick huvudmannaskapet för va-verksamheten 
från dåvarande samhällsbyggnadsnämnden till det kommunala bolaget 
Wessman Vatten & Återvinning AB. I samband med överlåtelsen av 
anläggningstillgångar och huvudmannaskap, missades att även reglera 
förhållandet mellan va-huvudmannen och Räddningstjänsten Dala Mitt gällande 
drift, underhåll och kapitalkostnader kopplat till brandposter. Budget för detta 
ligger kvar inom Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och verksamhet 
Teknik & Projekt. Nya avtal mellan RDM och Wessman AB är under 
framtagande, och för att slutligt reglera förhållande mellan kommunens olika 
verksamheter behöver budget för drift/underhåll samt kapitalkostnader 
överföras från KSU till KSF, samt tillse att anläggningstillgångar kopplat till 
brandposter i Ludvika övertas från Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. 

 Ekonomiska konsekvenser 
 256 tkr för drift och underhåll förs över till kommunstyrelsen. (äskat i 

2022 års driftbudget till brandposter) 
 1 005 729 kr (se bilaga) utgående balans i anläggningsreskontran. 
 Inga investeringsmedel för 2022 förs över, då inga finns med i 

investeringsplan för nästa år. 
 Beslutade investeringsmedel för 2021 (319 tkr) används i år. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021. 

2. Delår/årsbokslut, objektgrupp brand 2021. 

3. Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 50. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
WBAB 
Akten
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§ 55  Dnr 2021/471 

 

Nybyggnad reception Folkets Hus 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna en beställning 
av nybyggnation av en reception påbörjas och den fördelning av hyrestillägg det 
medför i nämndens budget. 

Beskrivning av ärendet 
Under ett flertal år har det varit aktuellt och funnits behov av en gemensam 
reception för de kommunala verksamheter som finns i Folkets hus i Ludvika. 
Motiven för att tillskapa en reception är dels arbetsmiljö- och 
säkerhetsrelaterade för personalen i huset, men en reception skapar även 
mervärde i form av ökad service för besökare till verksamheterna i Folkets Hus   

LKFAB har på uppdrag av husrådet i Folkets hus tagit fram en ritning, 
kostnadskalkyl och vad en nybyggnation innebär för hyrestillägg för de 
verksamheter som finns i folkets hus. 

Hyrestillägget är fördelat på de våningar som har verksamhet med personal som 
servas av en reception. Hyresgäster för källare, bottenplan och våning 7 är 
därmed borttaget från hyresfördelningen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2021. 

2. Ritning över reception entréplan Folkets hus, A-ILL-02. 

3. Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 51. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Finansutskottet 
LKFAB 
Förvaltningschef 
Akten 
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§ 56  Dnr 2021/484 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar, 
uppföljningstillfälle 2, år 2021 

Beslut 
1. Nämnden godkänner periodens rapportering, enligt bilaga 1 daterad 17 

maj 2021. 

2. Nämnden fastställer strukturplan med effektiviseringsåtgärder 
2021−2023, enligt bilaga 2 daterad 17 maj 2021. 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 
ekonomi i balans 2021, enligt bilaga 3 daterad 17 maj 2021. 

4. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa strukturplanens 
åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa handlingsplanens 
åtgärder, med återrapport vid nästa uppföljningstillfälle. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnderna ska tre gånger under pågående år rapportera till kommunstyrelsen 
hur det går med driftskostnaderna och investeringarna. Detta görs som ett led i 
att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över övriga nämnder. 

Denna rapportering av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ekonomiska 
läge avser perioden januari−april 2021, och innefattar en prognos till årets slut 
(bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av 
föreslagna strukturplan (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 3,5 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 
avvikelse för verksamhetsområde teknik och projekt med 7,7 mnkr. Utan 
ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse 
på 5,6 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande åtgärder. Den 
slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar struktur- och handlingsplanens 
åtgärder – är att driftbudgeten kommer överskridas med 3,6 mnkr. 

Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 51,1 mnkr har 
16,2 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 51,1 mnkr av 
anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den daterad 17 maj 2021. 
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens rapportering av 

driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 2 år 2021, daterad 
17 maj 2021 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens strukturplan med 
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 2 år 2021, 
daterad 17 maj 2021 

4. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens handlingsplan med åtgärder 
för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 2 år 2021,  

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet  
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten
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§ 57  Dnr 2021/6 

 

Val/avsägelse till nämnd 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden väljer på förslag Irené Andersson (M) 
till ordinarie ledamot i kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 
Val av ledamot i kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott efter 
Magnus Erbing (M) till och med den 31 december 2022. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vald 
Förtroendemannaregistret 
Personalenheten 
Akten
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§ 58  Dnr 2021/6 

 

Val/avsägelse till nämnd 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden väljer på förslag Anders Danielsson 
(M) till ersättare i kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 
Val av ersättare i kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott efter 
Irené Andersson (M) till och med den 31 december 2022. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vald 
Förtroendemannaregistret 
Personalenheten 
Akten
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§ 59  Dnr 2021/496 

 

Val - till pensionärsrådet 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden väljer på förslag Irené Andersson (M) 
till ordinarie ledamot till Pensionärsrådet. 

Beskrivning av ärendet 
Val av ledamot i till Pensionärsrådet efter Magnus Erbing (M) till och med den 
31 december 2022. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Vald 
Förtroendemannaregistret 
Personalenheten 
Akten
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§ 60  Dnr 2021/3 

 

Verksamhetsinformation  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om: 

- Utredning av grönyteskötsel pågår 
- Införande av fordonsorganisationen 
- Sjukfrånvarostatistik 
- Invigning av bangolfen 
- Invigning av Ställplatser, Skuthamn 
- Besöket av Biltema 
- Pågående projekt 

Kanslichef, verksamhetschef kultur och ungdom informerar om: 
- Sommarlovsmedel 2021 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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§ 61  Dnr 2021/1 

 

Delegationsbeslut till nämnden 

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 Sundin2021-05-20

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Sekretess: Visas ej

2021-05-27

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021.950 Tillstyrka ansökan om uteservering Akropolis Agneta Lilja §

2021-04-13 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2021/410 Remiss Uteservering Restaurang Akropolis, fr om nu 
till 30 september 2021, A214.051/2021

Agneta Lilja

2021.1066 Flyttning av fordon, SMG 906 Agneta Lilja §

2021-04-27 Agneta Lilja

KSU 2021/445 Flyttning om fordon, SMG906

Agneta Lilja

2021.1101 Tillstyrka ansökan om uteservering för Sole Mio 
Pizzeria

Agneta Lilja §

2021-04-29 Polimyndigheten Agneta Lilja

KSU 2021/448 Remiss gällande uteservering Sole Mio Pizzeria, 
Eriksgatan 11, Ludvika, 2021-05-15--2021-09-15. 
A249.416/2021

Agneta Lilja

2021.1122 Tillstyrka ansökan om inhägnat arbetsområde vid 
Norra Järnvägsgatan 

Agneta Lilja §

2021-05-03 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2021/440 Remiss inhägnat arbetsområde mm A239.300/2021 
för tiden 2021-05-10--2021-11-12

Agneta Lilja

2021.1123 Husvagnen omhändertas och skrotas Agneta Lilja §

2021-05-03 Agneta Lilja

KSU 2021/459 Flyttning av fordon, JTX460

Agneta Lilja

2021.1177 Fordonet USC150 omhändertas och skortas Agneta Lilja §

2021-05-06 Agneta Lilja

KSU 2021/469 Flyttning av fordon USC150

Agneta Lilja

Sidan  1 av 2
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021.1180 Att tillstyrka ansöan om att nyttja yta för 
utomhusträning

Agneta Lilja §

2021-05-07 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2021/446 Remiss gällande att nyttja  yta för utomhusträning, 
Stadsparken området mellan stora lekparken och 
PRO-huset, Ludvika, 2021-06-12--2021-08-28 
lördagar kl 09.30-12.30, A237.138/2021

Agneta Lilja

Sidan  2 av 2
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§ 62  Dnr 2021/4 

 

Meddelanden  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisning av 
meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen KSU 

Beslut KS 2021-04-20 § 74 Rapportering av verksamhetsmål 
och ekonomi uppföljningstillfälle 1 år 2021  

2021/346 

Beslut KS 2021-04-20 § 76 Plan för intern kontroll 2021 2021/106 

Beslut KS 2021-04-20 § 75 Redovisning av kommunens resultat 
i Kommunens kvalitet i korthet 2020 (KKiK) 

2021/464 

Beslut KS 2021-04-20 § 81 Utredning om förutsättningarna att 
införa en fritidsbank 

2021/465 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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