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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2023-02-23 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
Plats och tid  Folkets hus våning 7, Stora Orren kl. 14:00-15:55  

Beslutande ledamöter 
 

Sören Finnström (S) 
Staffan Bruzelius (M) 
Sten G Johansson (V) 
Camilla Lönnqvist (S) tjänstgörande ersättare för Susanne Andersson (S) 
Alexander Trygg (SD) 
Irene Andersson (M) 
Anders Sjödin (C) 
Mohammed Ouafi (S) 
Mikael Karlsson (M) 
Malinda Andersson (KD) 
Aron Knifström (MP) 
 
 

Ej beslutande ersättare Göran Börjesson (V) 
Håkan Anestedt (S) 
Alf Gabrielsson (SD) 
Johan Engel (MP) 
Maino Wohlfeil (S) 
Brittsiv Åsberg (S) 
Barbara Rudh (L) 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Erika Parling Lindell, nämndsekreterare 
Jan Lundberg, förvaltningschef 
Göran Gullbro, verksamhetschef kultur, 
ungdom och kansli 

Övriga 
Anne-Karin Grönvold, verksamhetschef 
planering, information 
Anas Skaef, planarkitekt, information 
Joel Lidholm, samhällsplanerare, 
information 
Sofia Hellsten, exploateringsingenjör, 
information 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 13-23 
 Erika Parling Lindell  

 Ordförande   
 Sören Finnström  

 Justerande   
 Sten G Johansson   
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-02-23 Paragrafer § 13-23 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på våning 3 i Folkets hus 
 

Underskrift Erika Parling Lindell  
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Ärendelista 
 
    
§ 14 Anmälan av extra ärende  4 
 Presentation av chef och sektionsledare 

på planeringsenheten 
  

§ 15 Belysningsspolicy 2023/39 5 
§ 16 Avbrytande av planärendet "Ny 

detaljplan för Myggan 1 med flera, 
kvarteret Myggan i Ludvika" 

2021/668 6 

§ 17 Utdelning och avveckling av Sverker 
Erikssons fond 

2022/295 7 

§ 18 Fastställande av nämndens plan för intern 
kontroll 2023 

2023/74 8 - 9 

§ 19 Omfördelning av investeringsmedel från 
2022 till 2023 

2023/76 10 

§ 20 Bokslut och årsredovisning 2022 2023/75 11 
§ 13 Arenabygge i Marnäs  12 
§ 21 Verksamhetsinformation 2023/2 13 
§ 22 Redovisning av delegationsbeslut 2023/1 14 
§ 23 Redovisning av meddelande 2023/3 15 

 

3



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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2023-02-23 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 14   

 

Anmälan av extra ärende 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner ändringen i 
föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Ärende som tillkommer är: 

- Arenabygget i Marnäs. 
______ 
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2023-02-23 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 15  Dnr 2023/39 

 

Belysningspolicy 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att skriva 
fram en belysningspolicy. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet föredrogs muntlig.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskott den 9 februari 2023 § 9. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Handläggare på teknik och projekt för verkställighet 
Verksamhetschef på teknik och projekt för kännedom 
Förvaltningschef för kännedom 
Akten 
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2023-02-23 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 16  Dnr 2021/668 

 

Avbrytande av planärendet ”Ny detaljplan för Myggan 
1 med flera, kvarteret Myggan i Ludvika 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att avbryta rubricerat 
planärende, PBL 4 kap 2 §. 

Beskrivning av ärendet 
Beställare av rubricerad detaljplan har den 23 januari 2023 lämnat besked om att 
dra tillbaka sin begäran om planändring för fastigheten ”Myggan 1”. 
Förvaltningens förslag till beslut är därmed att avbryta hela ärendet kopplat till 
beställningen. Gällande detaljplan med nummer 33 från 1944 fortsätter därmed 
gälla. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2023. 
2. Beställarens önskan om att lägga ner ärendet – januari 2023. 
3. Ansökan om planbesked – 15 juni 2020. 
4. Beslut om planbesked – oktober 2020 § 102. 
5. Plankarta från samråd – oktober 2021. 
6. Arbetsutskott den 9 februari 2023 § 10. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Handläggare för handläggning 
Planeringschef för kännedom 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 17  Dnr 2022/295 

 

Utdelning och avveckling av Sverker Erikssons fond 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden delar ut fondens kapital till Ludvika 
Förenings för Idrott (LFFI) och avvecklar därmed Sverker Erikssons fond. 

Beskrivning av ärendet 
I dialog med Ludvika kommuns ekonomiavdelning och Ludvika Förening för 
Idrott (LFFI) föreslår kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen att avsluta 
fonden genom att betala ut fondens kapital till Ludvika Förening för Idrott 
utifrån att fonden ger mycket låg avkastning som årligen kan delas ut. 
Föreningen kan själva förfoga över medlen och använda dem till att uppmuntra 
lovande ungdomsidrottare. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2023. 

2. Arbetsutskott den 9 februari 2023 § 11. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Ludvika Förenings för Idrott (LFFI) 
Ekonomienheten 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 18  Dnr 2023/74 

 

Fastställande av nämndens plan för intern kontroll 
2023 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fastställer plan för intern kontroll 
2023, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 31 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår kultur- och 
samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll år 2023. Planen omfattar 
följande nämndspecifika kontrollpunkter. 
1. Följs beslutad taxe- och avgiftslista vid debitering av dessa avgifter? 
Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där 
risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och 
prioriterats. 
Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den 
kommunövergripande planen ska följas upp: 
2. Följs checklistan vid introduktion av nyanställda? 
3. Följs koncernens projektmodell? 
Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2023. 

2. Bilaga 1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern 
kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2023, daterad den 
31 januari 2023. 

3. Bilaga 2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens särskilda plan för 
intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2023, daterad 
den 31 januari 2023. 

4. Bilaga 3. Intern kontroll 2023, riskanalys genomförd i kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningens ledningsgrupp den 24 januari 2023. 

5. Arbetsutskott den 9 februari 2023 § 12. 
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______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningsledning 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltnings koncernstrateg för kännedom 
Revisorerna för kännedom 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 19  Dnr 2023/76 

 

Omfördelning av investeringsmedel från 2022 till 
2023 

Beslut 
1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att 

besluta om omfördelning av investeringsmedel från 2022 års 
investeringsram om 4 421 tkr till 2023 års ram. 

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige 
att besluta omarbetad investeringsram för kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden för år 2023 från 50 600 tkr till  
55 021 tkr. 

Aaron Knifström avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
För att säkerställa utförande av pågående och inte utförda investeringsprojekt 
av strategisk betydelse som beslutats i fullmäktige och kultur- och 
samhällsutvecklingsnämnden för 2022 så behöver vissa återstående projekt från 
2022 överföras till 2023 års investeringsbudget. En utökning föreslås samtidigt i 
2023 års investeringsram för att möjliggöra genomförande av de inte 
genomförda eller slutförda investeringsprojekten. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2023. 
2. Resultatinvesteringar överföring till 2023. 
3. Arbetsutskott den 9 februari § 13. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef KSUF 
Akten 
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1(1) 

2023-02-23 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 20  Dnr 2023/75 

 

Bokslut och årsredovisning 2022 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
förslag till årsbokslut och årsredovisning 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun befinner sig i en expansiv fas. Även under 2022 har flera 
större investeringsprojekt drivits. Bland dessa projekt är genomfartsprojekt RV 
50 det dominerande i vilket kommunen är högst delaktig i tillsammans med 
Trafikverket. Handelsplats Lyviksberget fortsätter att utvecklas, där sker bl.a. 
utbyggnad av infrastruktur. Projekt GC Jägarnäsvägen har fortsatt under året, 
för att slutföras 2023. Flera olika projekt för bostadsbyggande pågår som är i 
olika planeringsskeden, bland annat på Stora Hillänget, kvarteret Orren i 
centrala Ludvika, Väsman backen, Sjöfallet och Laggarudden. 

För årets drift redovisar kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ett 
nettoöverskott med 9,5 mnkr. Avvikelsen består av både högre intäkter med 6,8 
mnkr och lägre kostnader med 2,7 mnkr.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2023. 
2. Årsredovisning 2022. 
3. Bokslut 2022. 
4. Arbetsutskott den 9 februari 2023 § 14. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef KSUF 
Akten 

11



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 13  Dnr 2023/128 

 

Arenabygget i Marnäs 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att bjuda in representant från 
LKFAB för att redovisa arbetet kring arenabygget i Marnäs.  

Beskrivning av ärendet 
LKFAB har påbörjat upphandlingsprocessens kring multiarenabygget i Marnäs.  

Nämnden önskar att representant från LKFAB bjuds inför att redovisa arbetet. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Akten 
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2023-02-23 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 21  Dnr 2023/2 

 

Verksamhetsinformation  

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Presentation av chef och sektionsledare från verksamhetsområde planering. 

Förvaltningschef informerar om: 

- Sjukfrånvarostatistik 

- Rekryteringar inom förvaltningen 

- Sören Finnström informerade om nämndens roll 

______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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1(1) 

2023-02-23 
 

  

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 22  Dnr 2023/1 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden noterar redovisningen av 
delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
I den skriftliga månadsrapporten finns information om personalfrågor, viktiga 
verksamhetshändelser samt händelser av betydande och annan information. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag daterad den 15 februari 2023. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 
  

 
 

§ 23  Dnr 2023/3 

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisning av 
meddelanden. 

Beskrivning av ärendet  
KSU 

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden  

KSU 2022-12-19 § 99-115  

KSU 2023-01-26 § 1-12  

KSU au 2023-02-09 § 1-16  

Kommunfullmäktige  

Beslut KF 2022-12-12 Val av ledamöter och ersättare i kultur- 
och samhällsutvecklingsnämnden 

2022/823 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Akten 
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