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Ärendelista 
 
 Val av justerare   
 Anmälan av extra ärende   
§ 29 Ansökan om upprustningsbidrag till 

vägen för fastigheten Orrnäs 1 och 
Orrnäs 3 i Sunnansjö 

2021/340 3 

§ 30 Ansökan för bidrag till Våghalsens 
vägsamfällighet 

2021/371 4 

§ 31 Ansökan om extra grundbidrag 
lokalägande föreningar gällande 
Grängesbergs Folkets Park 

2021/358 5 

§ 32 Ansökan om medel till föreningsstöd från 
kommunstyrelsen extra pott på 500 tkr 

2021/375 6 - 7 

§ 33 Utvärdering sommarlovet 2020 2021/154 8 - 11 
§ 34 Försäljning, del av fastigheten Ludvika 

Ludvika By 2:10 - Lyviksberget 
2021/400 12 - 13 

§ 35 Återrapport utredning riksvägsreservatet 2021/133 14 - 15 
§ 36 Markanvisningsavtal för fastigheten 

Krolliljan 1 
2021/376 16 - 17 

§ 37 Nyttjanderättsavtal för NIO under en 
period av 50 år, Laritstorp 6:27 

2021/377 18 - 19 

§ 38 Revidering av delegationsordning för 
kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

2021/394 20 - 21 

§ 39 Val av ledamot till Finskt 
förvaltningsområde 

2021/335 22 
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§ 29  Dnr 2021/340 

 

Ansökan om upprustningsbidrag till vägen för 
fastigheten Orrnäs 1 och Orrnäs 3 i Sunnansjö  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om 
upprustningsbidrag på 15 tkr från Orrnäs 1 och 3 vägsamfällighet i Sunnansjö. 

Ansökan avslås på grund av att den inkomna ansökan omfattar åtgärder som 
bör ingå i det årliga underhållet. 

Sammanfattning 
Orrnäs 1 och 3 vägsamfällighet har den 9 mars 2021 inkommit med en ansökan 
om extra upprustningsbidrag för Sjukstugevägen intill sjön Boten i Sunnansjö. 

Beskrivning av ärendet 
Då vägen går längs sjökanten på sjön Boten, så innebär det att det vid stora 
vattenmassor, skyfall och ihållande regn blir översvämning på vägen.  

Under åren 2018-2020 gjordes mindre underhållsarbeten med att lägga på grus, 
laga större hål och förbättra vägkanten på vissa delar av vägen. Trots försöken 
att hålla vägen i gott skick så är det inte något som håller i längden. Under 2021 
handlar det om att lägga på ett slitlager som ska stabilisera vägen och förebygga 
skador från väderförhållanden. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 18 mars 2021.  

2. Ansökan daterad den 9 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Orrnäs 1 och 3 vägsamfällighet 
Handläggare på teknik och projekt 
Akten

3



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-04-15 
 

  

Kultur. och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 30  Dnr 2021/371 

 

Ansökan om extra bidrag till Våghalsens 
vägsamfällighet 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beviljar Våghalsens 
vägsamfällighet ett extra bidrag på 6 tkr enligt inkommen ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
Våghalsens vägsamfällighet har iordningställt en extra parkeringsplats för 
besökare till badet vid Sligen. Parkeringsplatsen kan även användas för 
besökande till Kultur- och Naturstigen i Finnäset/Våghalsen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 23 mars 2021. 

2. Ansökan daterad 24 februari 2021. 

3. Ekonomisk kalkyl. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Våghalsens vägsamfällighet 
Handläggare på teknik och projekt 
Akten
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§ 31  Dnr 2021/358 

 

Ansökan om extra grundbidrag lokalägande 
föreningar gällande Grängesbergs Folkets Park 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar att 
Grängesbergs Folkets Park förening får bidrag från kommunen på minst 30 % 
av den sökta summan om ansökan hos Boverket godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Grängesbergs Folkets Park har den 15 mars 2021 inkommit med en ansökan 
om extra investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. 

Beskrivning av ärendet 
Grängesbergs Folkets Park söker investeringsbidrag till allmänna samlings-
lokaler från Boverket. Boverket kräver att kommunen är medfinansiär med  
minst 30 % av det totala beloppet. Det innebär 30 tkr från Ludvika kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 12 april 2021. 

2. Ansökan daterad den 15 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Grängesbergs Folkets Park 
Handläggare på Teknik och Projekt 
Akten
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§ 32  Dnr 2021/375 

 

Ansökan om medel till föreningsstöd från 
kommunstyrelsens pott för extra föreningsstöd 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar att äska medel 
på sammanlagt 300 tkr från kommunstyrelsens pott för extra föreningsstöd. 

Sammanfattning 
Delar av kommunens föreningsliv har under pågående Coronapandemi 
drabbats mycket hårt av intäktsbortfall på grund av de restriktioner som har 
lagts nationellt och regionalt. För att inte vissa föreningar ska tvingas lägga ner 
sina verksamheter så behöver kommunen gå in och stödja med tillfälligt 
ekonomiskt bidrag. 

Beskrivning av ärendet 
Delar av kommunens föreningsliv har under pågående Coronapandemi 
drabbats mycket hårt av intäktsbortfall på grund av de restriktioner som har 
lagts nationellt och regionalt. För att inte dessa föreningar ska tvingas lägga ner 
sina verksamheter så behöver kommunen gå in och stödja med tillfälligt 
ekonomiskt bidrag. Främst de föreningar som har egen personal och lokaler 
och vars ekonomi bygger på intäkter från besökare har drabbats extra hårt i 
dessa tider. 

Vissa föreningar driver verksamhet som kommer hela kommunens invånare 
och viss kommunal verksamhet, till exempelvis skola, till gagn. Att sådana 
föreningar skulle lägga ner sin verksamhet skulle vara en förlust för många 
målgrupper och påverka kommunens attraktivitet och utbud. 

Förvaltningen anser därför att kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 
arbetsutskott bör äska medel, på totalt 300 tkr från den pott för extra 
föreningsstöd som finns hos kommunstyrelsen. Anledningen är att kunna gå in 
och stödja där akut behov finns. 

Ekonomiska konsekvenser 
I kultur- och samhällsutvecklingsnämndens budget för 2021 finns inte utrymme 
för att gå in med extra föreningsstöd på grund av konsekvenser som pandemin 
medfört. Ges inte vissa föreningar ett extra stöd är risken stor att vissa 
föreningar kan lägga ner sina verksamheter. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 
25 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Fritid och idrott 
Verksamhetschef Kultur och ungdom 
Verksamhetschef Teknik och projekt 
Akten
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§ 33  Dnr 2021/154 

 

Utvärdering av sommarlovsaktiviteter 2020 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna 
redovisningen av extra lovmedel för 2020 och skicka den vidare till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden som information. 

Sammanfattning 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen fick extra medel tilldelade från 
kommunstyrelsen för sommarlovsaktiviteter under 2020. 

Syftet med genomförandet av sommarlovsaktiviteter 2020 var att erbjuda barn 
och unga utomhusaktiviteter utifrån den pågående pandemin genom satsningar 
på olika aktivitetsytor, samarbete med föreningslivet och organisationer samt ett 
utbud inom fritidsgårdar, omsorgsfritiden, bibliotek samt simundervisning 
utomhus. 

Totalt tilldelades förvaltningen ett extra stöd på 1,5 mnkr som nu 
återrapporteras till kultur- och samhällutvecklingsnämnden. Förvaltningen 
föreslår även att rapporteringen skickas vidare till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen (tidigare kultur- och 
fritidsförvaltningen) har ansvaret för lovverksamhet för barn och unga i 
Ludvika kommun. De finns en lång tradition att erbjuda aktiviteter på sport- 
och höstlov. De senaste åren har vi även kunnat erbjuda verksamhet under 
sommarlovet med stöd av MUCF, Socialstyrelsen och år 2020 med extra medel 
från kommunstyrelsen.  

Syftet med genomförandet av sommarlovsaktiviteter 2020 var att erbjuda barn 
och unga utomhusaktiviteter utifrån den pågående pandemin genom satsningar 
på olika aktivitetsytor, samarbete med föreningslivet och organisationer samt ett 
utbud inom fritidsgårdar, omsorgsfritiden, bibliotek samt simundervisning 
utomhus. 

De extra medlen på 1 500 000 kronor disponerades enligt följande: 

- Extra föreningsstöd 
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- Aktivitetsytor 

- Verksamhet inom kultur och ungdom samt fritid och idrott 

Extra föreningsbidrag 

20 föreningar ansökte om föreningsbidrag och 18 beviljades medel. Syftet med 
det extra föreningsbidraget var att föreningarna skulle erbjuda aktiviteter som 
var öppna för alla barn och unga. Utbetalt bidrag blev totalt 319 tkr. 

Aktivitetsytor 

Syftet med att skapa aktivitetsytor var att medborgarna skulle ha en närhet till 
spännande platser utifrån deras önskemål. Ungdomarna tillfrågades och deras 
önskemål var i fokus. Målsättningen var även att sprida aktivitetsytorna 
geografiskt i Ludvika kommun. 

Följande aktivitetsytor tillskapades: 

- Bordtennisbord utomhus (10) 

- Grillplatser med bänkbord (17) 

- Discgolf (1) 

- Pumptrack (cykelbana) (2) 

- Cykellekplatser (2) som även kan användas som skidlekplats 

- Trampbåtar (2) 

- Fotbollsmål (6) 

- Hockeymål (2) 

- Portabel basketkorg (1) 

- Lekredskap 

Verksamhet inom kultur och ungdom samt fritid och idrott 

Fritid och idrott 

Omsorgsfritiden 

Följande aktiviteter genomfördes: 

- Provar på frisbee på nya banan vid Skuthamn 

- Fiskedag med korvgrillning 

- Naturbingo med fika, både i Ludvika och Smedjebacken 

- Go-cart, 3-kamp och korvgrillning 

- Bangolf, både i Ludvika och Smedjebacken 

- Kubbspelturnering med glass efteråt 

- Besöker Flogbergsgruvan, rundvandring och fika  

- Bad med vattengympa i sporthallen 

- Aktivitetsdag på Ljungåsen, bågskytte, tipspromenad, 5-kamp,  
åka med häst o vagn, korvgrillning och fikakorg 
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- Söndagar med Vårt eget café, olika teman vid varje tillfälle, musik, 
rita och måla, tårtkalas med musik, utomhuspingis. 

- Utomhusgympa på Skuthamn 

- Besöker Gammelgården, rundvandring och fika 

Sporthallar 

Ludvika Sporthall erbjöd gratis simskola inomhus (4 grupper) och utomhus i 
Fredriksberg (3 grupper) 

Verksamheten hade även feriearbetare som aktiverade barn och unga i 
sporthallen, stadsparken, ABB Arena och Skuthamn 

Idrottsanläggningar 

Kultur och ungdom 

Fritidsgårdarna 

Följande aktiviteter genomfördes: 

- Prova på tennis, bågskytte, basket, padel 

- Gigantisk fotboll och korvgrillning 

- 5-kamp 

- Gokart och paintball 

- Brännboll och vattenballongkastning 

- Fotbollsaktiviteter och turnering 

- Quiz 

- Rita och måla 

- Hinderbana 

- Slimeverkstad 

- Fiske och korvgrillning 

- Skattjakt 

- Scavenger hunt 

- Vollyball med fika 

StorySpot 

- Nya StorySpots berättelser vid 5 platser 

Utvärdering från medverkande föreningar 

Genomförda aktiviteter 

- Open Court (basket), 18 gånger 

- Bågskytte, 18 gånger 

- Gympagrupper, 14 gånger 

- Sketchskrivning, improvisationer, karaktärsbeskrivningar (teater), 8 
gånger 

10



  
      

 
      

 

4(4) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

- Prova på friidrott, bad, promenader, grilla, fotboll, ridning, paddla 
kanot, brännboll, gympa, cykelaktiviteter 

- Fiskeskola under 2 veckor samt 2 dagar med fisketävlingar  

- Orienteringsskola under 2 veckor samt SOL-kampen (tävling) 

- Aktivitetsdagar vid 3 tillfällen  

- Promenadbingo 

- Sommarläger 

- Kulturaktiviteter 

- Spelprogrammering 

- Cykelverkstad 

- Pyssla med djur 

- Kanotkurs, 35 gånger med bad och lek samt utflykter 

- Fotbollslek, 13 gånger 

- Cricket under 10 veckor 

- Simskola  

Deltagarantal inom föreningsaktiviteterna 

Åldersgrupper 0-7 8-12 13-18 19-25 26- 

Flickor 94 98 69 18 15 

Pojkar 153 112 84 26 19 

Uppgift saknas, gör en 
uppskattning 

40 147 118 25 45 

Summa 307 373 271 69 79 

Totalt antal deltagare 1099 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 
1 mars 2021.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef fritid och idrott 
Verksamhetschef kultur och ungdom 
Akten
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§ 34  Dnr 2021/400 

 

Försäljning del av fastigheten Ludvika by 2:10 - 
Lyviksberget 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner bifogat förslag till 
köpekontrakt mellan Ludvika kommun och Biltema Real Estate AB. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ordförande godkände på delegation den 13 
november 2020 ett markanvisningsavtal innebärande att Biltema Real Estate 
AB har ensamrätt att förhandla med kommunen om ett förvärv av rubricerad 
mark till och med 31 maj 2021. Markområdenas belägenhet framgår av bifogad 
översiktskarta, bilaga 1. 

Avtalet innebär också att parterna ska ingå ett avtal om marköverlåtelse innan 
markanvisningstiden löpt ut. 

Ludvika kommun och Biltema Real Estate AB har nu enats om ett sådant 
varför ett förslag till köpekontrakt upprättats, bilaga 2. 

Köpekontraktet innebär således att Ludvika kommun försäljer två områden om 
sammanlagt ca 32 600 kvadratmeter av fastigheten Ludvika By 2:10 till Biltema 
Real Estate AB för en köpeskilling om 4 890 000 kronor. 

Avtalet innebär vidare i huvudsak att köparen tillträder fastigheten den 1 maj 
2021 samt att densamme bekostar nödvändig fastighetsbildning. I avtalet har 
även medtagits en klausul om byggnadsskyldighet, innebärande att köparen 
inom 12 månader från kontraktets undertecknande ska ha påbörjat byggnation 
inom det överlåtna området. 
 
För övrigt har kommunen även behov av att på sikt styra upp trafikflödena, 
inklusive gång- och cykelvägar, inom handelsområdet varför 
försäljningsobjektet kommer att belastas av servitut för gång- och cykelvägar 
samt en mindre cirkulationsplats i direkt anslutning till infarten till tomten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 8 april 2021. 

2. Bilaga 1, situationsplan. 
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3. Bilaga 2, köpekontrakt. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Arkivet
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§ 35  Dnr 2021/133 

 

Utredning av riksvägsreservatet 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
notera rapporten. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har genom dåvarande 
samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda det 
före detta riksvägsreservatet för väg 50, mellan Gamla Bangatan och 
Snöåvägen. I uppdraget ingick det att undersöka ifall reservatet skulle bevaras 
eller ersättas. 

För att genomföra denna utredning har förvaltningen tagit hjälp av 
konsultfirman WSP som Ludvika kommun har ramavtal med. WSP har 
presenterat tre olika framtidsscenarion för reservatet enligt följande: 

1. Nollalternativet. Vägreservatet är kvar och marken planeras inte för andra 
ändamål. Nollalternativet är alltså en tänkbar utveckling om reservatet inte 
upphävs och används i uppdraget för att jämföra med de övriga scenariona och 
bedöma effekten av dem. 

2. Scenario A. Vägreservatet upphävs. Marken planeras för en lokalgata, 
bostäder och verksamhetsområden mellan Högbergsgatan/Knutsbovägen och 
Gamla Bangatan (riksväg 66) som kan avlasta Högbergsgatan och riksväg 50 
igenom centrum. 

3. Scenario B. Vägreservatet upphävs. Ny markanvändning föreslås men utan 
lokalgata mellan Högbergsgatan/Knutsbovägen och Gamla Bangatan (rv 66) 
som förutsättning. 

Slutsatsen som presenteras i rapporten är att scenario A innebär sammantaget 
en större möjlighet att följa de inriktningar och förverkliga de mål som finns för 
tätortens utveckling jämfört med både nollalternativet och scenario B. Den 
kombinerar nyttjande av vägreservatet för bostäder med en gata som till en viss 
del kan avlasta Högbergsgatan och riksväg 50 igenom centrum. En stor vinst i 
scenario A är det nya bostadsområdet med kombinationen av närheten till 
centrum och närheten till skog och friluftsliv. 
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Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen kommer att föreslå att en 
planprocess inleds för området mellan Snöåvägen och Knutsbovägen, med 
syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse, parkstråk samt aktivitetsytor. Förslag till 
beslut kommer att presenteras i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i ett 
senare skede. 

Förvaltningen kommer att använda utredningens resultat gällande sträckan 
mellan Knutsbovägen och Gamla Bangatan som underlag i det kommande 
arbetet med revideringen av kommunens översiktsplan. 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen anser att alternativet att endast 
anlägga en genomfartsväg (utan ny bebyggelse) mellan Gamla Bangatan och 
Högbergsgatan inte är aktuell att gå vidare med. Detta på grund av den 
betydande investeringskostnaden samt de relativt få vinster en sådan lösning 
skulle ge. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 7 april 2021. 

2. Bilaga 1, scenarioanalys. 

3. Bilaga 2, trafikanalys.  

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten
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§ 36  Dnr 2021/376 

 

Markanvisningsavtal för fastigheten Krolliljan 1 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner förslag till 
markanvisningsavtal mellan Ludvika kommun och 3 masar AB. 

Beskrivning av ärendet 
3 masar AB har uttryckt önskemål om att få en markanvisning på fastighet: 
Krolliljan 1, i Knutsbo. Bolaget har för avsikt att närmare utreda och undersöka 
möjligheten till byggnation av bostäder.  

Avtalet innebär i huvudsak att bolaget ges ensamrätt att under tiden, 15 maj till 
och med 14 november, med möjlighet till förlängning i högst 6 månader, 
förhandla med kommunen om ett förvärv av det aktuella området.  
 
Om allt faller väl ut, köper företaget fastigheten för ett pris om 600 000 kr och 
bygger i en första etapp sju stycken parhus. Om efterfrågan är god bekostar 
företaget sedan en detaljplaneändring för utökad bruttoarea, BTA, och bygger 
ytterligare sju parhus. När bruttoarean erhållits samt bygglov beviljats för 
ytterligare parhus, betalar 3 masar ytterligare 450 000 kr till kommunen.  

Värdering av fastigheten: Krolliljan 1, visar på ett värde mellan 250 000 kronor 
till 1500 000 kronor. Spridning i prissättningen beror på att en avkastningskalkyl 
har använts då marken avses att bebyggas antingen med hyresrätter eller 
bostadsrätter.  

Kostnaden för att färdigställa markområdet regleras mot markpriset och inte 
mot eventuell hyreskostnad eller priset för bostadsrätterna, då ett för högt pris 
kan medföra att det kan vara svårt att hyra ut eller sälja objektet.  

Om kommunen har för avsikt att ändra detaljplanen och sälja marken som 
småhustomter kan kommunen inte räkna med att få igen satsat kapital, 
kostnaden för att iordningställa området är alltför kostsamt, enligt uppgift från 
Teknik & Projekt. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 29 mars 2021. 

2. Markanvisningsavtal med karta. 

3. Värdering SVEFA 
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4. Bild på huskroppar. 

______ 
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§ 37  Dnr 2021/377 

 

Nyttjanderättsavtal för NIO under en period av 50 år, 
Laritstorp 6:27 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden godkänner bifogat nyttjanderättsavtal 
där kommunen avstår från avverkning eller större inverkan på ett område 
tillhörande fastighet: Laritstorp 6:27, längs med gång- och cykelväg, till förmån 
för Nordic Iron Ore, NIO. 

Beskrivning av ärendet 
Nordic Iron Ore, NIO, har beviljats bearbetningskoncession för gruvdrift, 
d.v.s. rätt att bedriva gruvverksamhet. Innan gruvan kan öppnas för drift krävs 
olika tillstånd. Länsstyrelsen har bl.a. ställt krav på, NIO, att säkerställa känsliga 
naturområden så kallade kompensationsområden, och där ingår bl.a. kommunal 
mark. Aktuellt kommunalt område ska av den anledningen fredas från 
avverkning och andra större ingrepp under en period av 50 år. Den kommunala 
marken som berörs av fredningen är på cirka 12000 kvadratmeter och 
genomkorsas till största delen av gång- och cykelväg som följer tidigare banvall. 
Ett antal träd berörs av avverkningsförbud vilket kommunen begär ersättning 
för i samband med att avtalet ingås.  

För övrigt bör kommunala intressen påverkas ringa eller inte alls inom aktuellt 
område. Avtalet säkerställer kommunens rätt till reparation och 
underhållsarbeten eller möjlighet att gräva för att nedlägga ledningar i området. 
Ansvarig tjänsteman inom kommunen bedömer att området kan undvaras för 
NIO:s räkning under tidsperioden utan större nackdel för kommunen och 
tillstyrker av den anledningen NIO:s förfrågan. För upplåtelsetiden som 
sträcker sig över en period av 50 år erhåller kommunen en symbolisk summa av 
3000 kronor.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 10 mars 2021. 

2. Avtal. 

3. Översiktsbild. 

______ 
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§ 38  Dnr 2021/394 

 

Revidering av delegationsordning för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förändringar i 
delegationsordningen enligt kommunstyrelsens förslag och bifogat förslag till 
delegationsordning. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har, som en följd av Heroma-projektet, sett 
behov av att samtliga förvaltningar ändrar punkter i delegationsordningen 
kopplade till några olika typer av ledigheter.  

Nedanstående punkter föreslår kommunstyrelsens förvaltning att ändra i 
delegationsordningen då bedömningen är att dessa utgör verkställighet.  

På Insidan finns information kring samtliga ledigheter vilket då är ett stöd för 
chefer att göra rätt bedömning kring ledigheterna. 

Intention är att minska blanketthanteringen så att systemstödet kan utvecklas. 
Därmed kan den anställde söka ledigheten i Självservice i Heroma och chef kan 
då bevilja eller avslå ledigheten i Chefens Meny. Vinsten blir en miljövänlig och 
effektiv hantering för både chefer och medarbetare. 

Punkter att förändra i befintlig delegationsordning: 
36.  

- Hel ledighet för fackliga uppdrag. 

- Partiell ledighet för fackliga uppdrag. 

55. Ledighet för enskilda angelägenheter. 

56. Ledighet som inte är lag- eller avtalsbunden. 

Kommunstyrelsens förvaltning önskar att förvaltningen initierar ett ärende till 
nämnd så snart som möjligt, dock senast innan den 1 juli 2021. 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 6 april 2021. 

2. Missiv från kommunstyrelsen daterad den 25 mars 2021. 

3. Förslag på reviderad delegationsordning daterad den 6 april 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten
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§ 39  Dnr 2021/335 

 

Val av ledamot till finskt förvaltningsområde 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott föreslår Susanne 
Andersson (S) som ledamot till finskt förvaltningsområde. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har att utse en ledamot till finskt 
förvaltningsområde, under mandatperioden 1 januari 2019 till och med 31 
december 2022. 

Efter en omorganisation får Arbetsmarknads- och Integrationsenheten (AMI) 
genom Kommunstyrelsen nu ansvaret för samordningen kring Finskt 
förvaltningsområde (FFO). AMI ansvarar för att ta fram omfattningen av 
samordningstjänsten. Nämnderna ansvarar för att ta fram nya förtroendevalda 
till Samrådet (Stora rådet). Ordförande för Samrådet (Stora rådet) är inte vald 
ännu. Nämndernas reglemente ska uppdateras för att inkludera arbete med 
FFO.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 
29 mars 2021. 

______ 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
Akten
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