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2021-03-25 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 24  

 

Anmälan av extra ärende 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner ändringen i 
föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende som tillkommer är: 

- Utredning av studieförbundens felrapporteringar i Ludvika kommun. 

Ärende som utgår är: 

- Planbesked om ny detaljplan för del av Ludvika 6:1 ”Toyota i 
Hammarbacken” 

______ 
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2021-03-25 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 25  Dnr 2021/315 

 

Utredning av studieförbundens felrapporteringar i 
Ludvika kommun 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten 

för kultur- ungdom och bibliotek uppdraget att utreda studieförbundens 
felrapporteringar som är bidragsgrundande från Ludvika kommun.  

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att utredningen, med 
förvaltningens förslag till beslut, återrapporteras till nämndens 
sammanträde i juni 2021. 

Sammanfattning 
Folkbildningsrådet gav studieförbunden i uppdrag att genomföra en fördjupad 
intern kontroll 2020 efter att Folkbildningsrådet hade fått information om att 
det förekommit fusk i inrapporterade verksamheter under åren 2017 – 2019. 

Fem studieförbund har felaktigt rapporterat verksamhet i Ludvika kommun.  

Förvaltningen föreslår att utreda de studieförbund som har rapporterat felaktigt 
i Ludvika kommun och att återbetalning av bidrag eventuellt kan bli aktuellt. 
Återrapportering till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås till juni.  

Beskrivning av ärendet 
Folkbildningsrådet gav studieförbunden i uppdrag att genomföra en fördjupad 
intern kontroll 2020 efter att Folkbildningsrådet hade fått information om att 
det förekommit fusk i inrapporterade verksamheter under åren 2017 – 2019. 
Folkbildningsrådet pekade ut fyra riskområden som skulle granskas.  

Studieförbundens rapporter lämnades in till Folkbildningsrådet i januari 2021.  

• Nio av tio förbund stryker 1,9 % av studiecirkelverksamheten för åren 
2017-19 

• Kulturprogrammen stryks med 0,1 %  
• Annan folkbildningsverksamhet stryks med 0,2 % 
• Det tionde förbundet, Studiefrämjandet, sticker ut. De stryker hela 8,3 

% av studiecirkelverksamheten.  
• Totalt 39 milj. ska återbetalas till FR.  
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Fem studieförbund har felaktigt rapporterat verksamhet i Ludvika kommun. 
Felrapporteringarna i Ludvika kommun är följande: 

• ABF    - 9,0 %   
• Bilda        0,0 % 
• FU     0,0 % 
• Kulturens      0,0 % 
• Medborgarskolan  - 0,8 % 
• NBV   - 15,2 %  
• Sensus  - 0,0 % 
• Studiefrämjandet      - 34,3%   
• SV   - 1,8 % 

Förvaltningen föreslår att utreda de studieförbund som har rapporterat felaktigt 
i Ludvika kommun och att återbetalning eventuellt kan bli aktuellt av bidrag 
som betalats ut vilka grundar sig på felaktiga uppgifter. Återrapportering till 
kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås till juni.  

Ekonomiska konsekvenser 
Utredningen kommer att ianspråkta personalresurser för att utföra. Om 
studieförbund blir återbetalningsskyldiga kan medel inkomma till kommunen 
som kan bli aktuellt att omfördela inom kultur/bildningssektorn. 

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

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultursekreteraren för kännedom 
Verksamhetschef kultur och ungdom för verkställighet med återrapportering 
Akten 

5



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 26  Dnr 2021/111 

 

Yttrande Näringslivsstrategi för Ludvika kommun 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till en Näringslivsstrategi med visionen 
– framtidens hållbara industristad. Näringslivsstrategin är indelad i tre delområden: 

 Attraktivitet och tillväxt 

 Förutsättningar för företagande 

 Kommunorganisation 

Varje i varje delområde ingår ett flertal värdeord eller fokusområden. 
Förvaltningen anser att vissa värdeord/fokusområden skulle behöva förtydligas 
eller förstärkas ytterligare för att få mer tyngd i den vision/riktning som 
strategin pekar på ut. 

Kultur och samhällsutvecklingsnämnden önskar ett annat ordval än industristad 
som del i benämningen på strategin för kommunen. Nämnden anser att det 
lägger för stort fokus just på centralorten Ludvika och lyfter heller inte värdet 
av övriga näringslivet som inte är att betrakta som industri. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till en näringslivsstrategi med visionen 
– framtidens hållbara industristad. Näringslivsstrategin är indelad i tre delområden: 

 Attraktivitet och tillväxt 

 Förutsättningar för företagande 

 Kommunorganisation 

Varje i varje delområde område ingår ett flertal värdeord eller fokusområden. 

Förvaltningens yttrande 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen uppskattar ett kort och kärnfullt 
förslag till näringslivsstrategi. Vi ser dock en risk att förslaget till strategi kan bli 
alltför kortfattat och därmed inte tydligt peka ut riktningen i visionen. 
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Ser vi på exempel Attraktivitet och tillväxt så räknas dessa värdeord upp i 
strategin: 

 Goda boendemiljöer för varierade behov 

 Levande och aktivt centrum 

 Mångfald av arbetstillfällen 

 Mångfald av aktiviteter/föreningsliv 

 Besöksnäring 

 Evenemang (Bevara engagemanget            
från 100-års firandet) 

 Kvalitativ skola (på sikt internationell skola) 

 Infrastruktur 

Vi på förvaltningen skulle vilja ha mer beskrivande ord till vad kommunen vill 
med till exempel Besöksnäring och Infrastruktur. Att bara nämna ett ord/område 
visar inte vad kommunen vill med vår besöksnäring eller infrastruktur i 
kommunen. Ska den växa, öka i kvalitet eller utvecklas in någon speciell 
riktning. Likande exempel som kan göra det otydligt eller osäkert för läsaren 
finns även under de andra delområdena. 

Visionen framtidens hållbara industristad ger även signaler till läsaren om hållbarhet 
som även innefattar områden som miljöpåverkan, resursutnyttjande och hälsa. 
All industri och näringsliv är mer eller mindre miljöpåverkande. Förvaltningen 
saknar även denna aspekt i näringslivsstrategin och skulle även gärna se en 
skrivning om livsmiljö och hälsa kopplat till FN:s 17 globala mål i Agenda 2030 
och vad kommunen kan göra tillsammans med näringslivet inom detta område. 

Nämndens tillägg till yttrandet 
Kultur och samhällsutvecklingsnämnden önskar en annan benämning än 
industristad som benämning på strategin för kommunen. Nämnden anser att det 
lägger allt för stort fokus just på centralorten Ludvika och lyfter heller inte 
värdet av övriga näringslivet som inte är att betrakta som industri. 

Nämnden önskar även att förskola inkluderas tillsammans med skrivningen om 
Kvalitativ skola. 

Nämnden ställer sig även frågande till skrivningen om företag inom gruvnäringen i 
inledande texten på visionen  

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 7 mars 2021. 

2. Förslag på näringslivsstrategi, daterad den 22 oktober 2020. 
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3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 mars 
2021 § 18. 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 27  Dnr 2021/102 

 

Trafikstrategi för Ludvika kommun 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förslag till 
trafikstrategi för Ludvika kommun. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 juni 2017 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en trafikstrategi för 
Ludvika kommun.  

Hösten 2019 gjordes en öppen medborgardialog i form av en 
enkätundersökning. Resultatet av denna sammanställdes i en nulägesanalys. 
Med nulägesanalysen som grund togs ett förslag till trafikstrategi fram.  

Strategin var ute på remiss under hösten 2020. Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen har gått igenom remissvaren och reviderat 
förslaget till trafikstrategi. 

Om trafikstrategin antas kommer kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
arbeta fram en genomförandeplan. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 juni 2017 (dnr 2017/707 - 51) att 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en trafikstrategi för 
Ludvika kommun. 

Syftet med en trafikstrategi är att utgöra en sammanhållande strategi för hur 
trafiken bör utvecklas för att kommunen ska uppnå ett hållbart och attraktivt 
samhälle utifrån de tre hållbarhetsaspekterna, ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt. Trafikstrategin kommer utgöra ett stöd i samhällsplaneringen, bland 
annat gällande översiktsplanering, detaljplanering och utredningar. 

Projektet har en styrgrupp bestående av samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, ordförande i kommunstyrelsen och andra vice ordförande i 
kommunstyrelsen samt tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Projektet har även en referensgrupp bestående av tjänstepersoner från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Under hösten 2019 genomfördes en digital medborgardialog om dagens 
trafiksituation i Ludvika, vilket sammanställdes i en nulägesanalys. 
Nulägesanalysen är bifogad trafikstrategin. 

Styrgruppen beslutade den 21 augusti 2020 att lämna över förslag till 
trafikstrategi till samhällsbyggnadsnämnden för att besluta om att skicka ut 
strategin på remiss.  

12 yttranden inkom, varav två efter remisstidens slut. Av dessa 12 var nio med 
synpunkter och tre utan erinran. 

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har reviderat förslaget till 
trafikstrategi utifrån de inkomna synpunkterna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den4 februari 2021. 

2. Trafikstrategi för Ludvika kommun. 

3. Samrådsredogörelse. 

4. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 mars 
2021 § 19. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsplanerare, för kännedom 
Planeringschef, för kännedom 
Kommunala författningssamlingen 
Akten
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 28  Dnr 2021/107 

 

Svar på motion - Upphandla miljömärkt el i Ludvika 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden anser att motionsförslag 1 

inte föranleder någon åtgärd då VB Krafts arbete med den nationella 
planen redan pågår och det som föreslås i motionen inte ligger inom 
kommunens direkta befogenheter. 

 
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden bifaller motionsförslag 2 och 

3. 

Beskrivning av ärendet 
Miljöpartiet föreslår i motion daterad 2020-09-07 att Ludvika kommun ska 
upphandla miljömärkt el. 

Miljöpartiet de gröna i Ludvika yrkar: 

1. Att kommunägda VB Kraft påbörjar ett arbete att ställa om till en 
kraftproduktion som kan erhålla statusen ”Bra Miljöval”, eller motsvarande 
miljömärkning 

2. Att kommunen och dess bolag så snart som möjligt övergår till el märkt med Bra 
Miljöval, EKO energy eller motsvarande. 

3. Att kommunen vid upphandling av andra varor och tjänster ställer krav på att 
leverantörer har en viss andel miljömärkt el.  

Motionssvar 

1. Att kommunalägda VB Kraft påbörjar ett arbete att ställa om till en 
kraftproduktion som kan erhålla statusen ”Bra Miljöval” eller motsvarande 
miljömärkning. 
 
Svar: Detta är en fråga för framförallt VB Kraft att svara på. Kommunen 
har i sina ägardirektiv till Västerbergslagens kraft AB gett i uppdrag att de 
ska säkerställa en långsiktig effektiv och hållbar elproduktion. Det 
framkommer att VB kraft ska arbeta förebyggande så att nuvarande och 
kommande generationer säkerställs en god försörjning av el och god 
ekonomisk hushållning med långsiktig ekonomisk planering.  
Vid avstämning kring gällande frågeställning med VB Kraft så har det 
framkommit att de aktivt arbetar med frågan och att de har anmält alla 
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sina anläggningar till den nya nationella planen för vattenkraft vilket i 
praktiken innebär att de nu kommer pröva alla sina anläggningar enligt 
de nya tuffare miljöreglerna.  
 

2. Att kommunen och dess bolag så snart som möjligt övergår till el märkt med Bra 
Miljöval, EKOenergy eller motsvarande miljömärkning. 
 
Svar: Enligt Ludvika kommuns översiktsplan framgår tydligt att 
användning av förnybar energi ska uppmuntras. Det framgår inte 
någonstans att den ska vara specifikt miljömärkt.   
Enligt avstämning med kommunernas gemensamma upphandlingscenter 
(UhC) så innebär nuvarande elavtal som UhC förvaltar att elen som köps 
ska vara förnybar: ”All elkraft som omfattas av detta avtal ska vara producerad 
från förnybara källor enligt definition i direktiv 2009/28/EG artikel 2 a.” KSUN 
instämmer dock att vi i möjligaste mån och i kommande elupphandlingar 
ska använda oss av el som är miljömärkt eller kommer från elproducenter 
som har ursprungsmärkt el och har anmält sina anläggningar till den 
nationella planen gällande vattenkraft.  
 

3. Att kommunen vid upphandling av andra varor och tjänster ställer krav på att 
leverantörer har en viss andel miljömärkt el. 
 
Svar: Det är en bra idé som ligger i linje med den gemensamma nämnden 
för upphandlings visioner. Har diskuterat frågan med UhC och i deras 
vision framgår att upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg 
för att nå samverkande kommunernas mål. Det framkommer också att 
miljömässig hållbarhet ska vara en självklarhet och att UhC ska vara 
drivande inom resurshushållning.    
 Det känns som ett naturligt nästa steg att UhC i några relevanta 
upphandlingar, också provar att ställa krav på leverantörernas 
elanvändning, till exempel att de i utvärderingen kan få extra poäng för 
miljömärkt el. På så sätt kan man kombinera ekonomisk och ekonomisk 
resurshushållning och använda upphandlingen som en hävarm i 
miljöarbetet. För att säkerställa att UhC ser Ludvika kommun har denna 
viljeinriktning så skickas en kopia av beslutet till dem och till den lokala 
upphandlingsgruppen som får bevaka att frågan inte tappas bort.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kan bli dyrare inköpskostnad på elen, men genom att arbete med kloka 
utvärderingar i upphandlingarna kan man minimera att det blir stora 
ekonomiska konsekvenser och därmed använda upphandlingen som en hävarm 
i miljöarbetet. Genom kloka strävande krav kan man få företagen med på banan 
utan att det behöver bli kostnadsdrivande.  
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 16 februari 2021. 

2. Motion från Miljöpartiet de gröna. 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 mars 
2021 § 20. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljösamordnare 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 29  Dnr 2021/134 

 

Planbesked gällande Grangärde Hotell, Saxhyttan 5:5 
och Saxhyttan 4:177 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge ett planbesked som 
innebär att kommunen avser att inleda en planläggning av rubricerat ärende, 
som beräknas leda till ett beslut att anta en detaljplan i december 2021, enligt 
Plan- och bygglagen (2010-900) 5 kap 2-5 §§. 

Sammanfattning 
Syftet med planläggningen är att ge möjlighet för framtida verksamheter i husen 
och på platsen som bidrar till ett levande samhälle.  

Beskrivning av ärendet 
Grangärde hotell AB inkom den 16 november 2020 med en begäran om 
planbesked angående rubricerat ärende. 

Syftet med planläggningen är att ge möjlighet för framtida verksamheter i husen 
och på platsen som bidrar till ett levande samhälle.  

Planområdet är en del av en större kulturmiljö, hänsyn måste därför tas till detta 
vid planläggning. Gällande detaljplaner anger handelsändamål inom fastigheten 
Saxhyttan 5:5 som ingår i planbestämmelsen H (omfattar olika typ av handel, 
kontor och hotell enligt Boverkets bestämmelsekatalog). Sökanden vill lägga till 
ett nytt användningsområde så att delar av fastigheten Saxhyttan 5:5 kan 
användas som bostäder.   

En checklista har fyllts i som underlag för nämndens beslut. De frågor som 
berörs enligt checklistan bedöms kunna hanteras av detaljplanen och i 
byggskedet. 

Planärendet bedöms kunna genomföras med standardförfarande. Inget politiskt 
beslut, utöver planbeskedet, behövs förrän det är dags för antagande. 

Sökanden debiteras av kostnaden för planbesked, detaljplan enligt gällande taxa 
och eventuella utredningar som krävs i samband med planläggningen.  
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Beslutsunderlag 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen daterad den 18 februari 

2021. 

2. Begäran om planbesked. 

3. Checklista för planbesked 

4. Situationskarta. 

5. Kultur och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 mars 
2021 § 21. 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Sökanden 
Planarkitekt 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-25 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 30  Dnr 2021/56 

 

Ny detaljplan för Saxhyttan 4:411 med flera 
”Bysjöstrands ekoby” godkännande av 
granskningsutlåtande och antagande 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna 

granskningsutlåtandet enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 23 §. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta rubricerad 
ändring av detaljplan, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

Jäv 
Eva Marie Tomtlund deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 
.Planområdet ligger mellan Bysjön och väg 66, cirka 2 km söder om Grangärde 
centrum. Huvudsyftet med detaljplanen är att ett bostadsområde som kan 
fungera som en ekoby ska kunna byggas inom planområdet. 

Myndighetsnämnden miljö och bygg har i ett särskilt beslut den 17 februari 
2021 § 22 godkänt ekobyföreningens utformning av lokalt avloppssystem. 

Planärendet har genomförts med standardförfarande. Samråd och granskning 
har genomförts. Yttranden har medfört att handlingarna har kompletterats och 
justerats. Ett granskningsutlåtande och ett förslag till antagandehandlingar har 
upprättats som underlag för samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet bekostas av kommunen, som erhåller intäkter vid markförsäljning.  

Kostnader för genomförandet på kvartersmark åvilar den enskilde 
fastighetsägaren.  

Kostnader för genomförandet av de allmänna platserna, såsom vatten- och 
avlopp, dagvattenhantering, gata samt gång- och cykelväg, ska regleras mellan 
kommunen och föreningen Bysjöstrand (ekobyföreningen) i ett särskilt 
genomförandeavtal. 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 10 

februari 2021 

2. Plankarta med planbestämmelser 

3. Planbeskrivning 

4. Granskningsutlåtande 

5. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 mars 
2021 § 22. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Bysjöstrands ekobyförening 
Planarkitekt 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-03-25 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 31  Dnr 2021/337 

 

Budget, verksamhetsplan samt taxor och avgifter för 
år 2022 

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

drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan med behovsanalys till 
fullmäktige för beslut om ramtilldelning. 

2. Kultur-och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att i 
investeringsplanen 2022-2026 flyttar fram investeringsprojektet gång- 
och cykelväg Bysjöstrand på 4600 tkr från 2022 till 2023. 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att de 
skattefinansierade verksamheternas taxor och avgifter förändras enligt 
bilaga. Förslag på taxeförändringar skickas vidare till fullmäktige för 
antagande. 

Sammanfattning 
Inför 2022 har flera utvecklingsområden lyfts fram i budgetarbetet, vilket 
beskrivs i verksamhetsplanen. Totalt föreslår förvaltningen 204,8 mnkr i 
driftbudgetram för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden samt 103,3 mnkr i 
investeringar för 2022. En skillnad från föregående år är att 
myndighetsnämnden miljö och byggs verksamhetsbudget bryts ur kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens budget. Kvar blir personalbudget för den 
personal som arbetar åt myndighetsnämnden miljö och bygg. 

Beskrivning av ärendet 
Inför 2022 har flera utvecklingsområden lyfts fram i budgetarbetet, vilket 
beskrivs i verksamhetsplanen. Totalt föreslår förvaltningen 204,8 mnkr i 
driftbudgetram för samhällsbyggnadsnämnden samt 103,3 mnkr i investeringar 
för 2022. 

Ursprunglig ram för 2021, har räknats upp enligt direktiv i budgetanvisningar 
till 184,1 mnkr.  

Föreslagen budget för 2022 är 204,8 mnkr, vilken beräknats utifrån 
uppräkningar av volym, pris och kvalitet och föreslås höjas med 24,2 mnkr.  
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Verksamhetsplanen beskriver i stort nämndens befintliga verksamheter. Inför 
2022 planeras för olika utvecklingsområden, vilka beskrivs mer specifikt i 
behovsanalys och verksamhetsplan. 

 

Taxor och avgifter 

Till 2022 har två avgifter tillkommit, de är avgift för fordonshantering och 
avgifter för grävtillstånd. Taxan för vattentransporter kommer att upphöra till 
2022 i och med att kommunen inte längre kommer att erbjuda sådana tjänster 
till enskilda. 

Förändringar föreslås i plantaxan samt kultur- och fritidsområdets avgifter. 
Övriga taxor och avgifter föreslås vara oförändrade till 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 17 mars 2021. 

2. Driftbudget 2022. 

3. Investeringsbudget 2022. 

4. Verksamhetsplan 2022. 

5. Förslag på taxor och avgifter 2022. 

6. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 mars 
2021 § 24. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(4) 

2021-03-25 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 32  Dnr 2021/346 

 

Rapportering av driftkostnader och investeringar 
uppföljningstillfälle 1, år 2021 

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

mars 2021. 

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

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

Sammanfattning 
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 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 0,2 mnkr högre än periodens budgeterade nivå, med störst 
avvikelse för verksamhetsområde teknik och projekt. Utan ytterligare åtgärder 
väntas det till årets slut kvarstå en negativ budgetavvikelse på 6,8 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 56,4 mnkr har 
8,4 mnkr bokförts under perioden. Enligt prognos kommer 56,4 mnkr av 
anslaget att upparbetas och bokföras till årets slut (100 procent). 
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Beskrivning av ärendet 

God ekonomisk hushållning och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket 
handlar om att på kortare och längre sikt klara både verksamhet och ekonomi. 
Fullmäktiges uppsatta mål för verksamheten ska nås inom ramen för en sund 
ekonomi där även de finansiella målen nås. 

Som ett led i att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt över 
övriga nämnder ska nämnderna och bolagen tre gånger under pågående år 
rapportera hur det går med driftkostnaderna och investeringarna. Vid samma 
tillfällen ska koncernekonomichefen rapportera kommunens resultat och 
balanskravsresultat liksom hur det går med de finansiella målen. 
Kommundirektörens stab ska rapportera hur det går med de övergripande 
verksamhetsmålen. 

Både fullmäktiges verksamhetsmässiga och finansiella mål ska nås 
Att styra mot verksamhetsmålen handlar om att över tid förbättra och utveckla 
verksamheten i önskad riktning. Mål och ambitionsnivåer ska nås inom ramen för 
de drift- och investeringsbudgetar som har tilldelats nämnderna. Budgetbeslutet 
bygger i sin tur på att också de finansiella målen ska nås. 

Fullmäktiges övergripande mål år 2021 

 

Genom rapporteringen ges kommunstyrelsen tidiga signaler på eventuella 
avvikelser i arbetet med att nå de verksamhetsmässiga och finansiella målen. 
Vid avvikelser mot driftbudgeten som väntas kvarstå till årets slut, ska 
nämnderna på eget initiativ vidta korrigerande åtgärder. 

Denna rapportering avser perioden januari−februari 2021 
Denna rapportering av nämndens driftkostnader och investeringar avser 
perioden januari−februari 2021 och innefattar en prognos till årets slut (bilaga 1). 
Det finns även en strukturplan med långsiktiga effektiviseringsåtgärder (bilaga 2) 
samt en handlingsplan med eventuella bidragande åtgärder för att få nämndens 
och/eller kommunens ekonomi i balans till årets slut (bilaga 3). Prognosen för 

En av landets bästa skolkommuner

En bra kommun att växa upp i

En tillväxtkommun

En bra kommun att leva i

En hållbar kommun

Resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag2)

Oförändrad kommunal skattesats3)

Underliggande resultat ≥ 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för 2017−20213)

Självfinansieringsgrad investeringar ≥ 80 % för 2017−20213)

1) Fastställdes av fullmäktige 16 nov 2020 §  163
2)
3)

Verksamhets-
mål1)

Finansiella    
mål

Fastställdes av fullmäktige 1 juni 2020 §  72, i budgetbeslutet för 2021
Fastställdes av fullmäktige 7 dec 2020 §  171, i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning
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driftkostnaderna beaktar de föreslagna åtgärder som framgår av nämnda struktur- 
och handlingsplan. 

Driftkostnader 
För helåret 2021 har nämnden en driftbudget för den löpande verksamheten på 
netto 253,8 miljoner kr (mnkr). För perioden januari−februari är det budgeterat 
ett belopp på 45,5 mnkr. 

Under årets två första månader var driftkostnaderna netto totalt 0,2 mnkr högre 
än periodens budgeterade belopp (negativ avvikelse). Intäkterna var 3,1 mnkr 
lägre än budget (negativ avvikelse), medan bruttokostnaderna var 2,8 mnkr 
lägre (positiv avvikelse). 

Väsentliga avvikelser under perioden: 
− Lägre intäkter med 3,1 mnkr i huvudsak för personal och fordon inom 

verksamhetsområde teknik och projekt. 
− Lägre kostnader med 2,8 mnkr beroende på lägre lönekostnader för 

vakanser, tjänstledighet och sjukskrivning. Men även på lägre kostnader  
övriga kostnader för bl.a. bostadsanpassningsbidrag, konsult, och 
utbildning.  

− Kapitalkostnaderna är 0,7 mnkr högre än budget. 

− Förvaltningen har under perioden fått kännedom om att 
medfinansiering av genomfart Ludvika kommer att belasta område 
Teknik och projekt med totalt 3,6 mnkr per år i 25 år. Denna 
medfinansiering saknas i budget. 

Utan ytterligare åtgärder väntas det till årets slut kvarstå en negativ avvikelse 
mot driftbudgeten på 6,8 mnkr. Därför föreslås i en handlingsplan korrigerande 
åtgärder. 

Den slutgiltiga prognosen för helåret – som beaktar handlingsplanens åtgärder 
– är att driftbudgeten kommer överskridas med 3,6 mnkr. Orsaken till detta är 
medfinansieringsavtalet med Trafikverket. 

Investeringar 
För helåret 2021 har nämnden ett investeringsanslag på 56,4 mnkr. 

Under perioden januari−februari har 8,4 mnkr av anslaget upparbetats och 
bokförts. 

Prognosen för helåret är att 56,4 mnkr av anslaget (100 procent) kommer 
upparbetas och bokföras. 

Inga väsentliga avvikelser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska konsekvensen är att Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
kommer att vid årets slut ha ett underskott på sammanlagt 3,6 mnkr på grund 
av medfinansieringsavtalet med Trafikverket för genomfart Ludvika. 
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Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 

daterad den 17 mars 2021. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens rapportering av 
driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1 år 2021, daterad 
17 mars 2021 

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens strukturplan med 
effektiviseringsåtgärder 2021−2023, uppföljningstillfälle 1 år 2021, 
daterad 17 mars 2021 

4. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens handlingsplan med åtgärder 
för att bidra till en ekonomi i balans 2021, uppföljningstillfälle 1 år 
2021, daterad 17 mars 2021 

5. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott den 11 mars 
2021 § 25. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för verkställighet 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller för sammanställning 
Ekonomienheten för sammanställning 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-25 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 33  Dnr 2021/3 

 

Verksamhetsinformation  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef informerade om: 

- Utredningen av grönyteskötsel. 
- Fordonsorganisationen. 
- Sjukfrånvarostatistik. 
- Redovisning av arbetsmiljö och sjukfrånvarostatistik till nämnderna. 
- Fastighetsöverföring etapp 3. 
- Lägesinformation om Corona/Covid-19. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-25 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 34  Dnr 2021/1 

 

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 Sundin2021-03-18

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Sekretess: Visas ej

2021-03-25

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

97588 Yttrande angående A084.962/2021, uteservering 
Espresso House

Agneta Lilja §

2021-02-26 Polismyndigheten Agneta Lilja

KSU 2021/308 Remiss gällande uteservering Espresso House, 
Storgatan 30 (enligt skiss), Ludvika, 2021-03-15--
2021-12-31. A084.962/2021

Agneta Lilja

2021.264 Yttrande gällande uteservering restaurang Pizzeria 
Monte Carlo

Agneta Lilja §

2021-02-10 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2021/289 Remiss gällande uteservering Restaurang och 
Pizzeria Monte Carlo, Tingshusgatan 12, Ludvika, 
under tiden  2021-05-15--2021-09-30, 
A070.499/2021

Agneta Lilja

2021.265 Försäljning av småhustomt Sunnansjö 55:38 Johanna  Ingre §

2021-01-21 Ingrid Westlund Johanna  Ingre

KSU 2021/231 Försäljning av småhustomt Sunnansjö 55:38

Ingrid Westlund

2021.269 Fastighetsreglering berörande Notgården 1:175, 
Ludvika 4:58 och Ludvika S:14

Joel Lidholm §

2021-02-10 Joel Lidholm

KSU 2021/294 Fastighetsreglering berörande Notgården 1:175, 
Ludvika 4:58 och Ludvika S:14, W21163

Sofia Hellsten

2021.271 Markupplåtelse för starkströmsanläggning 
belastande Östansbo 1:138, Rävsnäsvägen 5

Johanna  Ingre §

2021-02-10 Johanna  Ingre

KSU 2021/295 Markupplåtelse för starkströmsanläggning 
belastande Östansbo 1:138, Rävsnäsvägen 5

Sofia Hellsten

2021.273 Markanvisning för Orren 16 Sören  Finnström §

Sidan  1 av 3
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2021-02-11 Sören  Finnström

KSU 2021/293 Markanvisning för Orren 16

Sofia Hellsten

2021.303 Fordonet DAJ 783 kommer omhändertas och 
skrotas

Agneta Lilja §

2021-02-16 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden Agneta Lilja

KSU 2021/297 Flyttning av fordon, regnr DAJ 783

Agneta Lilja

2021.423 Yttrande angående A084.962/2021, uteservering 
Espresso House, Storgatan 30

Agneta Lilja §

2021-02-24 Agneta Lilja

KSU 2021/308 Remiss gällande uteservering Espresso House, 
Storgatan 30 (enligt skiss), Ludvika, 2021-03-15--
2021-12-31. A084.962/2021

Agneta Lilja

2021.464 Yttrande angående A119.782/2021, uteservering 
Bergslagskonditoriet

Agneta Lilja §

2021-03-01 Agneta Lilja

KSU 2021/323 Remiss gällande uteservering BK 
(Bergslagskonditoriet) under tiden 2021-04-01--2021
-09-30 , A119.782/2021 

Agneta Lilja

2021.465 Flyttning av fordon, XPR102 Agneta Lilja §

2021-02-26 Agneta Lilja

KSU 2021/321 Flyttning av fordon XPR102

Agneta Lilja

2021.466 Förordnande av Leif Stjerna som tf enhetschef 
fordon, teknik och projekt

Peter  Sundkvist §

2021-03-02 Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Peter  Sundkvist

KSU 2021/13 Tillförordnanden (chefer)

Peter  Sundkvist

2021.474 Justerad budgetram för landsbygdutveckling Sören  Finnström §

2021-01-22 Kultur- och samhällsutvecklingnämnden Sören  Finnström

KSU 2021/246 Justerad budgetram för landsbygdsutveckling

Sören  Finnström

2021.480 Flyttning av fordon, PPA011 Agneta Lilja §

2021-03-02 Agneta Lilja

KSU 2021/326 Flyttning av fordon, regnr PPA011

Agneta Lilja

2021.481 Yttrande angående A119.782/2021 Agneta Lilja §

2021-03-02 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2021/323 Remiss gällande uteservering BK 
(Bergslagskonditoriet) under tiden 2021-04-01--2021
-09-30 , A119.782/2021 

Sidan  2 av 3
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Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

Agneta Lilja

Sidan  3 av 3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2021-03-25 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 35  Dnr 2021/4 

 

Meddelanden  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisning av 
meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden KSU 

KSUN 2021-02-25 § 12-23  

KSUN au 2021-03-11 § 15-28  

Kommunfullmäktige  

Avsägelse och val av ersättare i kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden (Bodil Sundquist/Therese 
Lindberg) 

2021/6 

Övrigt  

Anvisningar för nämndernas rapportering av ekonomi till 
kommunstyrelsen år 2021 (Kommunstyrelsens förvaltning) 

2021/314 

Beslut KS 2021-01-19 § 5 Finska förvaltningsområdet inkl. 
minnesanteckning för kännedom.  

Som ett led i detta ska varje förvaltning samt varje nämnd utse 
en representant att arbeta med dessa frågor 

2021/335 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten

29


	Protokoll förstasida
	Anmälan av extra ärende
	Beslut KSU 2021-03-25
Anmälan av extra ärende

	Utredning av studieförbundens felrapporteringar i Ludvika kommun
	Beslut KSU 2021-03-25
Utredning av studieförbundens felrapporteringar i Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Yttrande, Näringslivsstrategi för Ludvika kommun
	Beslut KSU 2021-03-25
Yttrande, Näringslivsstrategi för Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Trafikstrategi för Ludvika kommun
	Beslut KSU 2021-03-25
Trafikstrategi för Ludvika kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på motion - Upphandla miljömärkt el i Ludvika
	Beslut KSU 2021-03-25
Svar på motion - Upphandla miljömärkt el i Ludvika
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Planbesked gällande Grangärde Hotell, Saxhyttan 5:5 och Saxhyttan 4:177
	Beslut KSU 2021-03-25
Planbesked gällande Grangärde Hotell, Saxhyttan 5:5 och Saxhyttan 4:177
	Sida 1
	Sida 2


	Ny detaljplan för Saxhyttan 4:411 med flera "Bysjöstrands ekoby" godkännande av granskningsutlåtande och antagande
	Beslut KSU 2021-03-25
Ny detaljplan för Saxhyttan 4:411 med flera "Bysjöstrands ekoby" godkännande av granskningsutlåtande och antagande
	Sida 1
	Sida 2


	Budget, verksamhetsplan samt taxor och avgifter för år 2022
	Beslut KSU 2021-03-25
Budget, verksamhetsplan samt taxor och avgifter för år 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1, år 2021
	Beslut KSU 2021-03-25
Rapportering av driftkostnader och investeringar, uppföljningstillfälle 1, år 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Verksamhetsinformation 
	Beslut KSU 2021-03-25
Verksamhetsinformation 

	Delegationsbeslut 
	Beslut KSU 2021-03-25
Delegationsbeslut 
	Delegationsbeslut
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Meddelanden 
	Beslut KSU 2021-03-25
Meddelanden 


