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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-06

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 86 Dnr 2019/926

Föreskrifter om avfallshantering i Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
föreskrifter om avfallshantering i Ludvika kommun daterade den 18 oktober 
2019.

Beskrivning av ärendet
Alla kommuner ska enligt 15 kap 41 § miljöbalken ha en renhållningsordning. 
Renhållningsordningen utgörs av kommunens lokala avfallsföreskrifter och 
avfallsplan (plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering). Både 
föreskrifter och avfallsplan ska fastställas av kommunfullmäktige.

Föreskrifterna om avfallshantering i Ludvika kommun följer en mall som har 
tagits fram genom samverkan mellan DalaAvfall och länets miljökontor. Mallen 
har sedan bearbetas på lokal nivå av tjänstemän i WBAB (WessmanBarken 
Vatten & Återvinning AB) och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
verksamhetsområde Miljö och bygg. 

Utställning av förslag till föreskrifter om avfallshantering i Ludvika kommun 
har skett under tidsperioden 19 juni – 18 augusti 2019.

Information om utställningen har funnits på kommunens och WBAB:s 
hemsidor. De förslagna avfallsföreskrifterna har funnits tillgängliga på 
biblioteken i Ludvika, Grängesberg, Fredriksberg, Nyhammar, Sunnansjö och 
Saxdalen. Förslaget har även skickats på remiss med e-post till kommunens 
förvaltningar, politiska partierna i kommunfullmäktige, LudvikaHem AB, 
Ludvika Kommunfastigheter AB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 
Farstukvisten AB, Ludvika Köpmannaförening, Företagarna Ludvika, 
Villaägarföreningen Ludvika-Smedjebacken, Hyresgästföreningen, 
Naturskyddsföreningen Västerbergslagen, PRO Ludvika och SPF Seniorerna. 
Det har även annonserats i Nya Ludvika Tidning och Dala-Demokraten.

Fyra remissvar har inkommit och redovisas i bifogad samrådsredogörelse. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 18 

oktober 2019.

2. Bilaga 1, Föreskrifter om avfallshantering i Ludvika kommun.

3. Bilaga 2, Samrådsredogörelse.

______
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Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-06

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 87 Dnr 2019/909

Projektuppdrag för Grönstrukturstrategi

Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag ett upprätta en grönstrukturstrategi för Ludvikas tätorter. 

Beskrivning av ärendet
En grönstrukturstrategi beskriver den riktning kommunen vill ge sitt arbete 
med planering och förvaltning av stadens gröna miljöer de kommande åren. I 
Ludvika kommuns översiktsplan står det att en plan ska upprättas för 
tätortsnära skog och parker som beaktar alla natur- och friluftsvärden. 

Syftet med grönstrukturstrategin är:

 Att utgöra en sammanhållande strategi för hur grönstrukturen bör 
utvecklas och underhållas för att kommunen ska uppnå ett hållbart och 
attraktivt samhälle.

 Att utgöra ett dokument som på ett enhetligt sätt samlar 
grönytefrågorna och tydliggör dessa i sammanvägningen med andra 
intressen i samhällsplaneringen.

Grönstrukturstrategin ska vara ett förvaltningsövergripande dokument.

Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar detta projektuppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden med förhoppningen om att få ett starkt mandat för 
ta fram en grönstrukturstrategi för Ludvika enligt föreslaget upplägg.

Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram ett styrdokument för grönstruktur väntas inte innebära några större 
ekonomiska konsekvenser. Arbetstid för deltagande tjänstemän är den största 
utgiften. LONA-bidrag kommer även att sökas för att finansiera del av detta. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 15 oktober 
2019.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-06

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 88 Dnr 2019/792

Fastighetsreglering av del av Hästen 11

Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna fastighetsregleringen 
berörande Hästen 11 och Ludvika 6:1, Oxen 8, enligt bilagd överenskommelse.

Beskrivning av ärendet
Vid ombyggnation av riksväg 50, projekt Genomfart Ludvika, ska en 
cirkulationsplats anläggas i korsningen Bergslagsgatan – Kajvägen. För detta 
behöver del av Hästen 11 förvärvas. Under detaljplanarbetet möjliggjordes att 
del av kommunens fastighet Ludvika 6:1 och Oxen 8 kan regleras till Hästen 11. 
Detta för att de ska kunna bygga nya parkeringsplatser inom egen fastighet. 

Förvärvet innebär att två garage måste rivas. 

En överenskommelse, bilaga 1, reglerar fastighetsregleringen som innebär att 
380 kvadratmeter överförs till Ludvika 6:1 och 420 kvadratmeter överförs till 
Hästen 11. Kommunen erlägger 1 627 000 kronor som kompensation. Värdet 
är fastslaget marknadsvärde samt ett påslag om 25 %. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 18 

oktober 2019.

2. Ansökan och överenskommelsen om fastighetsreglering.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2019-11-06

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 89 Dnr 2019/473

Yttrande över motion - Elkraftsmuseum i Ludvika 
kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning
Hans Gleimar, Sara Hjälm, Maruritz Bropetters, Karin Sandström, Jan Karlsson 
och Leif Lindgren, samtliga företrädande Centerpartiet, inkom den 2 april 2019 
med en motion där motionärerna yrkar på att Ludvika kommun utreder 
möjligheterna att starta ett elkraftmuseum. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ett eventuellt kommunalt åtagande 
med bidrag, finansiering eller deltagande i ett elkraftmuseum bör utredas i och 
med att någon part inkommer med ett initiativ att starta upp en sådan 
verksamhet. Innan ett sådant initiativ inkommer så anser förvaltningen inte att 
kommunen utreder frågan och förordar ett avslag på motionen. 

Beskrivning av ärendet
Hans Gleimar, Sara Hjälm, Maruritz Bropetters, Karin Sandström, Jan Karlsson 
och Leif Lindgren, samtliga företrädande Centerpartiet, inkom den 2 april 2019 
med en motion där motionärerna yrkar på att Ludvika kommun utreder 
möjligheterna att starta ett elkraftmuseum. Motionärerna menar vidare att ett 
sådant museum skulle uppmärksamma den gedigna historia som finns i Ludvika 
kommun samt bidra till att skapa ett intresse att utbilda sig och arbeta inom 
elkraftområdet. De menar vidare att genom att bevara och framhålla Ludvikas 
roll som elkrafttekniskt centrum under mer än 100 år så skulle kommunen 
skapa bättre förutsättningar för att Ludvika ska behålla den situationen.

Motionärerna menar att det bör vara av intresse för kommunen, företag och 
invånare att lyfta fram denna del av vårt gemensamma arv som kommit att 
forma vår stad till stor del.

Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar motionärernas syn på betydelsen av 
elkraftindustrins påverkan på framväxten av Ludvika som stad ända från 1900-
talets början fram till Ludvikas ställning i världen idag som elkrafttekniskt 
centrum genom ABB:s nuvarande verksamhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot att det tillskapas ett 
elkrafttekniskt museum i kommunen. Det finns dock ett flertal frågetecken 
kring initiativ, huvudmannaskap, drift och finansiering för ett eventuellt 
framtida elkraftmuseum.
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Initiativet till, och driften av ett museum bör, enligt förvaltningens syn, komma 
från parter där kompetens, drivkraft och förutsättningar finns för att skapa ett 
eventuellt museum. Vad gäller kunskap, föremål och underlag så ser 
förvaltningen exempelvis ABB som en given samarbetspartner/stiftare/ägare. 
Ett eventuellt museum bör förstås placeras i en miljö som ger ett pedagogiskt 
mervärde och förståelse för det som ska visas upp.

Ludvika kommun är en av stiftarna i Ekomuseum Bergslagen tillsammans med 
kommunerna Smedjebacken, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar 
och Hallstahammar i Västmanland samt länsmuseerna i Dalarna och 
Västmanland. Ekomuseum Bergslagen är sedan 1986 ett nätverk av nästan 70 
olika platser att besöka, alla på temat industrihistoria. Det handlar om ett 20 mil 
långt område från Grangärde Finnmark i Dalarna till Mälardalen i Västmanland. 
De flesta besöksmålen är autentiska och finns på samma plats i landskapet som 
när de en gång var i bruk. Platserna berättar idag om liv och arbete, teknik och 
bergsbruk i Bergslagen förr. Inom Ludvika kommun finns 16 besöksmål som 
ingår inom Ekomuseum. Då elkraftindustrins framväxt i Ludvika är starkt 
sammankopplad med bergs- och järnbruket så ser förvaltningen att 
besöksmålen även skulle kunna utvecklas med besöksmål som vittnar om 
elkraftens utbyggnad mot gruvindustrin i området som till exempelvis Hällsjöns 
kraftstation och första trefasöverföringen till Grängesberg.

Ludvika kommun är den största bidragsgivaren bland stiftarkommunerna i 
Ekomuseum och den kommun som har flest besöksmål.

En annan naturlig samarbetspartner som kan ha förutsättningar för att visa på 
elkraftindustrins inverkan gruvindustrins och stadens utveckling är Ludvika 
gammelgård/Ludvika hembygdsmuseum som sedan långt tillbaka även 
omfattar bland annat ett gruvmuseum.

Om huvudmannaskapet bygger på ideella krafter och följer kultur- och 
fritidsnämndens regler för bidragsgivning finns möjlighet för att få driftsbidrag 
för sådan museiverksamhet.

Att istället driva det som ett kommunalt museum med kommunalt 
huvudmannaskap är i grunden en helt frivillig och ej lagstadgad verksamhet. 
Frågan om en kommun ska driva ett museum eller inte grundas förstås på 
politiska överväganden och är en del av den kommunala självstyrelsen och ett 
utflöde ur den allmänna kommunala kompetensen i 2 kap 1 § kommunallagen.

Att ta i beaktande är att ett kommunalt museum, eller ett museum i vars styrelse 
eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda 
av kommun lyder under Museilagen (2017:563). Lagen styr museets verksamhet 
avseende ändamål, ansvarsfördelning, publik verksamhet, kunskapsuppbyggnad, 
förvaltning av samlingar och samverkan och spridning i hela landet.

Ludvika kommun saknar idag, enligt förvaltningens syn, förutsättningar för att 
själva skapa och driva ett museum riktat mot elkraftindustrins framväxt på 
orten. En sådan nischad inriktning på ett kommunalt museum, skulle även vara 
missvisande då Ludvikas historia är långt mer omfattande än endast omfatta 
elindustrins framväxt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att ett eventuellt kommunalt 
åtagande med bidrag, finansiering eller deltagande i ett elkraftmuseum bör 
utredas i och med att någon part inkommer med ett initiativ att starta upp en 
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sådan verksamhet. Innan ett sådant initiativ inkommer så anser förvaltningen 
inte att kommunen utreder frågan och förordar ett avslag på motionen.   

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 18 

oktober 2019.

2. Motion från Centerpartiet.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-06

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 90 Dnr 2019/882

Revidering av drift- och investeringsbudget samt VP 
2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderad 

verksamhetsplan enligt tilldelad ram för driftbudget år 2020 på totalt 
121 500 tkr, varav 2 000 tkr avser utökat beläggningsunderhåll, samt 
500 tkr avser återrekrytering av stadsarkitekt.

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderad 
investeringsbudget om totalt 119 704 tkr enligt tilldelad ram 
(ursprunglig ram 130 700 tkr, reviderad ram efter omfördelning 
Björnmossevägen, 119 700 tkr) för investeringar, varav 48 295 tkr avser 
skattefinansierad verksamhet och 71 409 tkr avser taxefinansierad 
verksamhet.

Sammanfattning
Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november där nämndernas 
ramar för drift och investering beslutas behöver samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsplan, driftbudget och investeringsbudget revideras. Dels enligt 
fullmäktiges ramtilldelning i juni, samt även efter beslut i kommunstyrelsen den 
22 oktober om förslag till beslut i kommunfullmäktige om reviderad 
rambudget.

Beskrivning av ärendet
Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november där nämndernas 
ramar för drift och investering beslutas behöver samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsplan, driftbudget och investeringsbudget revideras. Dels enligt 
fullmäktiges ramtilldelning i juni, samt även efter beslut i kommunstyrelsen den 
22 oktober om förslag till beslut i kommunfullmäktige om reviderad 
rambudget.

Utifrån fullmäktiges tilldelade driftsram för samhällsbyggnadsnämndens budget, 
så behöver justeringar göras i de äskningar till driften i verksamhetsplanen som 
samhällsbyggnadsnämnden lämnade till fullmäktiges budgetmöte i juni. 
Samhällsbyggnadsnämnden äskade 129 868 tkr och tilldelades i juni en ram på 
120 500 tkr. Kommunstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige, daterat den 22 
oktober, innebär en revidering av driftramar till totalt 121 500 tkr. Av dessa ska 
2 000 tkr gå till utökat underhåll på gator och vägar, samt 500 tkr ska prioriteras 
för återrekrytering av en stadsarkitekt.

Fullmäktige beslutade i juni om en total investeringsram om 130 700 tkr, varav 
75 800 tkr för skattefinansierad verksamhet och 54 900 tkr för taxefinansierad 

10



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

verksamhet. För att möjliggöra investeringsbehov inom taxefinansierade 
verksamheter, avloppsreningsverket i Gonäs, (ca 22 000 tkr), föreslår 
förvaltningen omdispositioner inom de skattefinansierade verksamheterna, där 
investeringar inom fordon och maskiner istället tas upp via leasing. Dessutom 
föreslås att medel för kvarteret Orren pausas och sedan aktiveras som ett 
extraordinärt projekt när det blir aktuellt för projektering och projektstart. 
Industriområde Lyviksberget Östra, ”Björnmossevägen”, ligger som ett särskilt 
ärende till KF angående omfördelning av medel från 2020 till 2019, då projektet 
pågår och är av strategisk betydelse för bland annat genomfartsprojektet. Detta 
har därför lyfts ur ramen för 2020. Övriga större förändringar är omfördelning 
av medel från fastigheter samt fordon och maskiner till projekt Väsmanstrand 
för att möjliggöra färdigställande av bangolfen. Förslaget innehåller dessutom 
ett tidigareläggande av markförberedande åtgärder vid handelsplats 
Lyviksberget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en betydligt lägre investeringsvolym för de skattefinansierade 
verksamheterna, vilket medför att kapitaltjänstkostnaderna minskar, vilket är 
positivt för förvaltningens driftbudget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 30 

oktober 2019.

2. Verksamhetsplan 2020.

3. Reviderad verksamhetsplan 2020.

4. Driftbudget 2020.

5. Förslag investeringar-beslutad ram KF §89 2020-2024 per kategori.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-06

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 91 Dnr 2019/921

Sammanträdesplan 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om sammanträdesdagar enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden skall besluta om sammanträdesdagar för 
ordförandeberedning, arbetsutskott samt nämnd under 2020 enligt följande:

Inlämning till 
ordförandeberedningen

Måndagar

Ordförande-
beredning
kl. 14:00
Måndagar

AU

kl. 10:00
Onsdagar

SBN

kl. 14:00
Onsdagar

2/1
Tisdag

7/1
Tisdag

15/1 29/1

27/1 3/2 12/2 26/2
24/2 2/3 11/3 25/3
23/3 30/3 8/4 22/4
20/4 27/4 6/5 20/5
18/5 25/5 3/6 15/6

Måndag
27/7 3/8 12/8 26/8
24/8 31/8 9/9 23/9
21/9 28/9 7/10 21/10
19/10 26/10 4/11 18/11
16/11 23/11 2/12 16/12

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 22 oktober 
2019.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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