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2022-03-24 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
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Beslutande ledamöter 
 

Sören Finnström (S) 
Irene Andersson (M) 
Sten G Johansson (V) 
Mikael Karlsson (M) tjänstgörande ersättare för Eva-Marie Tomtlund (M) 
Hans Danielsson (M) 
Anders Danielsson (M) 
Susanne Andersson (S) 
Camilla Lönnqvist (S) 
Mikael Johansson ((-)) 
Aleksandra Børgesen (SD) 
Claes Söderberg (C) 
 
 
 

Ej beslutande ersättare Henrik Samdahl (S) 
Maino Wohlfeil (S) 
Mohammed Ouafi (S) 
Håkan Anestedt (S) 
Alexander Trygg (SD) 
Therese Lindberg (KD) 
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Ulrika Sundin, nämndsekreterare 
Jan Lundberg, förvaltningschef 
Frida Hedström, information om Ludvika 
kommuns värdegrund 
Arlene Eneroth, förvaltningsekonom 

 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 27-35 
 Ulrika Sundin  

 Ordförande   
 Sören Finnström  

 Justerande   
 Claes Söderberg   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-24 Paragrafer § 27-35 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

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

Underskrift Ulrika Sundin  
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Ärendelista 
 
 Val av justerare   
 Anmälan av extra ärende   
 Frida Hedström informerar om Ludvika 

kommuns värdegrund 
  

§ 27 Korrigering av tidigare beslut 2021/649 3 
§ 28 Godkännande av granskningsutlåtande 

och beslut om antagande för ändring av 
detaljplan 17 och 69 samt ny detaljplan 
för Fredriksberg 4:79 med flera 
"Fredriksbergs övre Egnahemsområde" 

2021/72 4 - 5 

§ 29 Antagande av riktlinje för uppföljning 
och kontroll av privata utförare inom 
kultur- och samhällsutvecklingsnämndens 
verksamhetsområden 

2021/932 6 - 7 

§ 30 Yttrande över övergripande riktlinje för 
kommunens arbete med barn och unga 

2022/47 8 - 9 

§ 31 Budgetuppföljning, Rapporteringstillfälle 
1 

2022/167 10 - 11 

§ 32 Budget, verksamhetsplan, taxor och 
avgifter för 2023 samt investeringsplan 
2023-2027 

2022/168 12 - 13 

§ 33 Verksamhetsinformation 2022/3 14 
§ 34 Delegationsbeslut 2022/1 15 - 20 
§ 35 Meddelanden 2022/4 21 - 22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-03-24 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 27  Dnr 2021/649 

 

Korrigering av tidigare beslut 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden korrigerar tidigare beslut KSU 2021-
09-23 § 91. Korrigeringen avser skrivfel av fastighetsbeteckning där rätt 
fastighetsbeteckning är: Jasminen 8.  

Beskrivning av ärendet 
Ett skrivfel uppstod i tidigare beslut där fel fastighetsbeteckning uppgavs, detta 
rättas genom nytt beslut där rätt fastighetsbeteckning är: Jasminen 8.   

______ 

 

Beslut skickas till 
Exploateringsingenjör, för handläggning 
Planeringschef, för kännedom 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-03-24 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 28  Dnr 2021/72 

 

Godkännande av granskningsutlåtande och beslut om 
antagande för ändring av detaljplan 17 och 69 för 
Fredriksberg 4:79 med flera ”Fredriksbergs övre 
Egnahemsområde” 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna 

granskningsutlåtandet för ändring av detaljplan 17 och 69 samt ny 
detaljplan för Fredriksberg 4:79 med flera ”Fredriksbergs övre 
egnahemsområde” enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 17 §. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta ändring av 
detaljplan 17 enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 17 §. 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta ändring av 
detaljplan 69 enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 17 §. 

4. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta ny detaljplan 
för Fredriksberg 4:79 med flera ”Fredriksbergs övre egnahemsområde” 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 17 §. 

Jäv 
Susanne Andersson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Område för de aktuella ändringarna samt nya detaljplanen ligger i Fredriksberg i 
området övre egnahemsområdet. Planområdet består av flera 
bostadsfastigheter. 
Huvudsyftet med planärendena är att möjliggöra ökad flexibilitet i 
planbestämmelserna vad gäller fördelning av byggnadsarea mellan 
gårdsbyggnad och huvudbyggnader samt tillåta boningsrum i gårdsbyggnader. 
Inom området för ny detaljplan får vissa vägar enskilt huvudmannaskap. 
En första granskning genomfördes mellan den 14 juni och den 16 juli 2021. Nio 
yttranden inkom under första granskningen. Den andra granskningen 
genomfördes för den nya detaljplanen mellan 29 november och 22 december 
2021. Åtta yttranden inkom under andra granskningen. 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2022. 
2. Bilaga 1 – Granskningsutlåtande. 
3. Bilaga 2 – Planbeskrivning ändring plan 17. 
4. Bilaga 3 – Plankarta ändring plan 17. 
5. Bilaga 4 – Planbeskrivning ändring plan 69. 
6. Bilaga 5 – Plankarta ändring plan 69. 
7. Bilaga 6 – Planbeskrivning ny plan för Fredriksberg 4:79 med flera. 
8. Bilaga 7 – Plankarta ny plan för Fredriksberg 4:79 med flera. 
9. Arbetsutskottet den 10 mars 2022 § 31. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsplanerare 
Planeringschef 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-03-24 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 29  Dnr 2021/932 

 

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

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förvaltningens 
förslag till riktlinjer för uppföljning och kontroll av privata utförare inom sitt 
ansvarsområde för 2022. 

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

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

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskott daterad den 10 februari 2022 § 27 . 

2. Riktlinje för uppföljning och kontroll av privata utförare inom kultur- 
och samhälls-utvecklingsnämndens verksamhetsområden, daterad den 3 
mars 2022. 

3. Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2022. 
4. Arbetsutskottet den 10 mars 2022 § 32. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
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Verksamhetschef kultur, ungdom och kansli 
Enhetschef fritidsgårdar 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-03-24 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 30  Dnr 2022/47 

 

Övergripande riktlinje för kommunens arbete med 
barn och unga  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att göra yttrandet till sitt och 
skicka det till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beslöt den 1 juni 2020 § 85 att anta en policy för barn och unga. I 
samband med beslutet beslöt fullmäktige även att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utifrån policyn ta fram en övergripande riktlinje för kommunens 
arbete med barn och unga. 

Riktlinjen har arbetats fram i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp där flera 
funktioner från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen varit delaktiga. 
Även förvaltningars ledning har beretts möjlighet att lämna synpunkter. 

Syftet med riktlinjerna är att konkretisera policyn och visa på hur kommunen 
ska arbeta för att stärka barn och ungas rättigheter. Riktlinjerna ska även bidra 
till att de kommunövergripande målen som berör barn och unga nås och att 
såväl barn och unga som anställda och förtroendevalda har kunskap om 
barnkonventionen. 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen ställer sig i helhet bakom 
förslaget till riktlinjer för att stärka barn och ungas rättigheter. Mycket att 
intensionerna i riktlinjerna ligger i linje med det arbete och utveckling som sker 
inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet daterad den 10 februari 2022. 
2. Beslut KSAU § 6, daterad 11 januari 2022. 
3. Förslag på riktlinjer för att stärka barns och ungas rättigheter, daterad 

13 december 2021. 
4. Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2022. 
5. Arbetsutskottet den 10 mars 2022 § 33. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer inom KSUF 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-03-24 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 31  Dnr 2022/167 

 

Budgetuppföljning, Rapporteringstillfälle 1 

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

10 mars 2022. 

2. Nämnden noterar strukturplaneuppdragens åtgärder per nämnd och 
bolag 2022−2024, enligt bilaga 2 daterad 10 mars 2022. 

3. Nämnden fastställer handlingsplan med åtgärder för att bidra till en 
ekonomi i balans 2022, enligt bilaga 3 daterad 10 mars 2022. 

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−februari 2022, och innefattar en prognos till årets slut 
(bilaga 1). Prognosen för driftskostnaderna beaktar de åtgärder som framgår av  
strukturplaneuppdragen (bilaga 2) och handlingsplan (bilaga 3).    

Driftkostnader. Under perioden var nettokostnaderna för den löpande 
verksamheten totalt 3,2 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 
avvikelse för teknik och projekt. Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets 
slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 13,0 mnkr. Därför föreslås i en 
handlingsplan korrigerande åtgärder. Den slutgiltiga prognosen för helåret – 
som beaktar strukturplaneuppdragen och handlingsplanens åtgärder – är att 
driftbudgeten kommer överskridas med 10,4 mnkr (exklusive förväntat 
överskott för kapitalkostnader). Prognosen för kapitalkostnader är i dagsläget 
svår att beräkna, då den dels bygger på ett större investeringsutrymme än vad 
kommunfullmäktige beslutade och dels att det i dagsläget är svårt att bedöma 
hur mycket och när det kommer att aktiveras under året. 
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Investeringar. Av det totala investeringsanslaget för året på 60,1 mnkr har 
 -5,2 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 60,1 mnkr av 
anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottet den 10 mars 2022 § 34. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2022. 
3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens rapportering av 

driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2022, daterad 
10 mars 2022. 

4. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens strukturplan med 
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2022, 
daterad 10 mars 2022. 

5. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens handlingsplan med åtgärder 
för att bidra till en ekonomi i balans 2022, uppföljningstillfälle 1 år 2021, 
daterad 10 mars 2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
KSF:s verksamhetscontroller för sammanställning 
Verksamhetsområde ekonomi för sammanställning 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2022-03-24 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 32  Dnr 2022/168 

 

Budget, verksamhetsplan, taxor och avgifter för 2023 
samt investeringsplan för 2023-2027 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att skicka förslag till 

investeringsplan, verksamhetsplan med behovsanalys till fullmäktige för 
beslut om ramtilldelning enligt bilaga 1, Investeringsplan 2023-2027 och 
bilaga 2, verksamhetsplan 2023. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att föreslå 
fullmäktige att lämna de skattefinansierade verksamheternas taxor för 
2023 oförändrade enligt bilaga 3 a-h, Förslag på taxor och avgifter 2023.  

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att förändra 
avgifterna till 2023 enligt bilaga 3 i-j, Förslag på taxor och avgifter 2023. 

4. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att stryka punkten 
”Nedläggning av Grängesbergsbadet, drift, hyra, personal samt 
underhållskostnader” i bilaga 2. 

Sten G Johansson deltar inte i beslutspunkt 1. 

Sammanfattning 
Inför 2023 har flera utvecklingsområden lyfts fram i budgetarbetet, vilket 
beskrivs i verksamhetsplanen. Totalt föreslår förvaltningen 205,996 mnkr 
(exklusive uppräkning av kapitalkostnader) i driftbudgetram för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden samt 53,835 mnkr i investeringsramar för 2023. 
Myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhetsbudget är utbruten ur kultur- 
och samhällsutvecklingsnämndens budget sedan 2021. Kvar i kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens personalbudget finns den personal som arbetar 
åt myndighetsnämnden miljö och bygg. 

Beskrivning av ärendet 
Inför 2023 har flera utvecklingsområden och behov lyfts fram i budgetarbetet, 
vilket beskrivs i verksamhetsplanen. Totalt föreslår förvaltningen 205,996 mnkr 
(exklusive uppräkning av kapitalkostnader) i driftbudgetram för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden samt 53,835 mnkr i investeringsramar för 2023. 
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Föreslagen budget för 2023 beräknats utifrån förändringar av volym, pris och 
kvalitet med totalt 8,220 mnkr. I förändringarna ingår även effektiviseringar och 
besparingar om totalt 4,671 mnkr. 

Verksamhetsplanen beskriver i stort nämndens befintliga verksamheter. Inför 
2023 planeras för olika utvecklingsområden och behov, vilka beskrivs mer 
specifikt i behovsanalys i verksamhetsplanen. 

Överlag ses ökade kostnader för energi-, drivmedel, varor och material samt 
vissa leveransproblem som kan innebära förseningar vissa kommande 
investeringsprojekt. Inte minst beroende på säkerhetsläget i Europa med krig i 
Ukraina och dess påverkan på hela världsekonomin.  

Taxor och avgifter 
Till 2023 föreslås samtliga taxor lämnas oförändrade. Bland avgifterna, som 
beslutas av nämnden själv, görs smärre justeringar inom verksamhetsområdena 
fritid och idrott samt kultur och ungdom. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1, Investeringsplan 2023-2027. 
2. Bilaga 2, Verksamhetsplan 2023. 
3. Bilaga 3, (a-j)Förslag på taxor och avgifter 2023. 
4. Arbetsutskottet den 10 mars 2022 § 35. 
5. Tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2021. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer för kännedom 
Förvaltningsekonom för kännedom 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-03-24 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 33  Dnr 2022/3 

 

Verksamhetsinformation  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om: 

- Rekryteringar: 
- Lina Ström tillträder som bygg och miljöchef den 1 april. 
- Jacob Holgersson är tf. planeringschef från och med 1 maj. Annons 
till tjänsten ligger ute och sista ansökningsdag är den 8 april. 

- Vi märker av en fortsatt smittspridning av Covid/Corona. 

- Kontinuitetsplan för scenario – hackerattack, strömavbrott. 

- Grängesvallen överförs till LKFAB den 1 april. 
- Arbetet med etapp 3 fortsätter. 

- Fastighetsstrategi, arbete pågår. 

- Arbetet med att samlokalisera kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen och räddningstjänsten fortgår. 

- Sjukfrånvarostatistik. 

- Investeringsprojekt. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 

14



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2022-03-24 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 34  Dnr 2022/1 

 

Delegationsbeslut  

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 Sundin2022-03-16

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Sekretess: Visas ej

2022-03-24

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

2022.306 Extra utbetalning på grund av hyreshöjning. Bild och 
form. 

2022-02-15 Susanne Eriksson

KSU 2022/111 Extra utbetalning pga hyreshöjning 

Susanne Eriksson

2022.307 Återbetalning avgfit för hyra av lokal i Ludvika 
Folkets hus

2022-01-31 Ludvikabygdens Slöjdarförening Peter Hoxell

KSU 2022/76 Återbetalning lokalhyra Ludvika Folkets hus

Peter Hoxell

2022.312 Godkännande av "Ansökan och överenskommelse 
om fastighetsreglering avseende försäljning av del 
av Ludvika Björkås 6:27

2022-02-14 Johanna Ingre

KSU 2022/118 Fastighetsreglering berörande fastigheterna Ludvika 
Laritstorp 6:14 och Ludvika Laritstorp 6:27

Johanna Ingre

2022.329 Yttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i 
anställning - Ludvika hembygdsförening

2022-01-25 Kommunstyrelsens kanslienhet Peter Hoxell

KSU 2022/62 Yttrande lönebidrag

Peter Hoxell

2022.330

2022-01-26 Peter Hoxell

KSU 2022/61

Yttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i 
anställning - Ludvika hembygdsförening 
Kommunstyrelsens kanslienhet

Yttrande lönebidrag

Peter Hoxell

2022.331 Yttrande om rätt till lönebidrag - Ludvika 
hembygdsförening

2022-01-25 Kommunstyrelsens kanslienheten Peter Hoxell

KSU 2022/60 Yttrande lönebidrag 

Peter Hoxell

Sidan  1 av 5
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

2022.340 Nytt yttrande från Ludvika kommun. Lördag och 
söndag blev avglömt i det förra beslutet.

2022-02-23 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/115 Remiss gällande Mobil litteraturvagn med biblisk 
litteratur under tiden 1 april - 30 september 2022, 
A091.289/2022

Agneta Lilja

2022.371 Yttrande angående studentkortege 3 juni 2022

2022-02-25 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/133 Remiss gällande studentkortege 
Tingshusgatan/Sporthallen 3 juni 2022,   
A070.905/2022

Agneta Lilja

2022.375 Yttrande angående rallytävling i Håksberg

2022-02-23 Länsstyrelsen Agneta Lilja

KSU 2022/128 Remiss gällande Tillståndsansökan rallytävlingen 
Hill Climb i Håksberg i Ludvika 28-29 maj 2022.

Agneta Lilja

2022.388 Yttrande angående vistelse på Väsmanstrand

2022-02-25 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/134 Remiss gällande biluppvisning, Åkdom och Termos, 
Väsmansstrand, datum 19/5, 23/6, 21/7, 18/8. 
A104.626/2022

Agneta Lilja

2022.391

2022-02-28 Göran Gullbro

KSU 2022/13

Förordnande tf verksamhetschef för miljö- och 
bygg under tiden 28 februari - 4 mars 2022

Fördnanden som tf 2022

Göran Gullbro

2022.393 Delegationsbeslut

2022-02-04 Sören  Finnström

KSU 2022/87 Avgiftsfrihet arrenden och nyttjande av allmän plats 
2022

Johanna Ingre

2022.435

2022-02-28 Agneta Lilja

KSU 2021/946

Fordon kommer att omhändertas och skrotas

Flyttning av fordon 

Agneta Lilja

2022.436

2022-02-28 Agneta Lilja

KSU 2021/945

Fordon kommer omhändertas och skrotas

Flyttning av fordon 

Agneta Lilja
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2022.446 Beslut om adressättning gällande fastighet Ludvika 
6:1

2022-03-01 Ludvika kommun Jessica Nilsson

KSU 2022/139 Adressättning Strandvägen 4

Jessica Nilsson

2022.447 Beslut om adressändring gällande för fastighet 
Ludvika 4:55 (Impregna)

2022-03-01 Aktiebolag Impregna Jessica Nilsson

KSU 2022/138 Adressättning Hällarnavägen 1 samt Lyviksvägen 16

Jessica Nilsson

2022.451 Försäljning av tomtmark Fredriksberg 

2022-03-03 Johanna Ingre

KSU 2022/103 Försäljning av tomtmark Fredriksberg 

Ingrid Westlund

2022.462 Fordon kommer omhändertas och skrotas

2022-03-03 Agneta Lilja

KSU 2022/105 Flyttning av fordon 

Agneta Lilja

2022.469 Yttrande angående 1:a maj med kommunistiska 
partiet

2022-03-04 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2022/156 Remiss gällande e: 1a maj firande i Ludvika 
(kommunistiska partiet), A116.467/2022

Agneta Lilja

2022.478 Nyttjanderättsavtal för laddstolpar till VB Energi, 
berörande Saxhyttan 4:411 och Saxhyttan 4:13

2022-03-07 VB Energi Johanna Ingre

KSU 2022/144 Nyttjanderättsavtal för laddstolpar, Saxhyttan 4:411 
och Saxhyttan 4:13

Sofia Hellsten

2022.494

2021-11-02 Camilla Areteg

KSU 2021/451

Ansökan om skolskjuts för samt 
delegationsbeslut om beviljad skolskjuts 
Ansökan om skolskjuts 2021

Camilla Areteg

2022.495

2021-11-16 Camilla Areteg

KSU 2021/451

Ansökan om skolskjuts för vt 2022 samt 
delegationsbeslut där skolskjuts inte beviljas 
Ansökan om skolskjuts 2021

Camilla Areteg

2022.496

2021-11-06 Camilla Areteg

KSU 2021/451

Ansökan om skolskjuts för vt 2022 samt 
delegationsbeslut med avslag

Ansökan om skolskjuts 2021
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Camilla Areteg

2022.498

2022-01-17

KSU 2022/163

Ansökan om skolskjuts i grundskolan vt 2022 samt 
beviljat delegationsbeslut 2022-01-21

Ansökan om skolskjuts i grundskolanr vt 2022 samt 
beviljat delegationsbeslut 2022-01-21

Camilla Areteg

2022.499

2022-01-17 Camilla Areteg

KSU 2022/164

Ansökan om skolskjuts för vt 2022 samt 
delegationsbeslut beviljad

Ansökan om skolskjuts vt 2022 samt 
delegationsbeslut beviljad

Camilla Areteg

2022.500

2022-01-19 Camilla Areteg

KSU 2022/165

Ansökan om skolskjuts i grundskolan för vt 2022 
samt delegationsbeslut beviljad

Ansökan om skolskjuts i grundskolan för vt 2022 
samt delegationsbeslut beviljad

Camilla Areteg

2022.501

2022-01-19 Camilla Areteg

KSU 2022/166

Ansökan om skolskjuts i grundskolan för vt 2022 
samt delegationsbeslut beviljad

Ansökan om skolskjuts i grundskolan vt 2022 samt 
delegationsbeslut beviljad

Camilla Areteg

2022.511 Försäljning del av fastighet Ludvika 6:1, Olympica 
AB

2022-03-09 Olympica AB Johanna Ingre

KSU 2022/159 Försäljning del av fastighet Ludvika 6:1, Olympica 
AB

Hans Winka

2022.532

2022-03-10 Agneta Lilja

KSU 2022/92

Fordon kommer att omhändertas och skrotas

Flyttning av fordon

Agneta Lilja

2022.534

2022-03-10 Agneta Lilja

KSU 2022/89

Fordon kommer att omhändertas och skrotas

Flyttning av fordon 

Agneta Lilja

2022.542

2022-03-08 Jessica Nilsson

KSU 2022/158

Beslut om adressättning berörande fastighet 
Saxhyttan 165:2, Gala vägen 27 A samt Gala Vägen 
27 B

Adressättning och lägenhetsnumrering berörande 
fastighet Saxhyttan 165:2
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Jessica Nilsson

2022.543

2022-03-08 Jessica Nilsson

KSU 2022/158

Beslut om lägenhetsnummer berörande Saxhyttan 
165:2, Gamla vägen 27 A, Gamla vägen 27 B, 
Gamla vägen 29 A, Gamla vägen 29 B samt Gamla 
vägen 29 C

Adressättning och lägenhetsnumrering berörande 
fastighet Saxhyttan 165:2

Jessica Nilsson

2022.579 Beslut: avstyckning del av stamfastighet: Ludvika 
6:1, område Stora Hillänget

2022-01-04 Johanna Ingre

KSU 2022/27 Bildande av fastigheter på Stora Hillänget

Hans Winka
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1(2) 

2022-03-24 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 35  Dnr 2022/4 

 

Meddelanden  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisning av 
meddelande. 

Beskrivning av ärendet 
 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden KSU 

KSU 2022-02-24 § 19-26  

KSU au 2022-03-10 § 30-35  

Kommunstyrelsen 
 

Beslut KS 2022-02-22 Redovisning av nämndernas och 
bolagens uppföljning av 2021 års planer för intern kontroll  

2021/106 

Beslut KS 2022-02-22 Redovisning av nämndernas och 
bolagens uppföljning av 2022 års planer för intern kontroll  

2021/785 

Beslut KS 2022-02-22 Yttrande över remiss Trafikverkets 
förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-203 

2021/911 

Kommunstyrelsens personalutskott  

KS personalutskott KSPLU 2022-02-08 Upphävande av 
riktlinjer för alkohol- och drogpreventivt arbete samt 
information om rutin 

2022/148 

KS personalutskott 2022-03-08 Fastställande av ferielöner 
sommaren 2022 

2022/148 

KS personalutskott 2022-03-08 Löneboxar 2022  2022/148 

Övrigt  

Cirkulär 22:10 Överenskommelse om Kompetens-och 
omställningsavtal i lydelse  

2022/12 
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