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2019-03-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

Val av justerande
Anmälan av extra ärenden

§ 13 Verksamhetsplan och målaktiviteter 2019 2018/54 3
§ 14 Investeringar 2019 2018/54 4
§ 15 Fastighetsinvesteringar 2019 2018/54 5
§ 16 Biblioteksplan 2019-2022 2019/35 6
§ 17 Dokumenthanteringsplan för kultur- och 

fritidsnämnden 2019
2019/34 7

§ 18 Namnförslag på gatunamn - Anders-Ols 
backe

2019/27 8

§ 19 Yttrande. Motion - Bygg nytt badhus i 
Grängesberg

2019/24 9 - 10

§ 20 Yttrande. Samråd om upphävande av 
tomtindelningar/fastighetsplaner i 
Ludvika kommun

2019/26 11

§ 21 Yttrande. Samråd om ändring genom 
tillägg av detaljplan 278 för Rämsbyn 1:2 
med flera

2019/29 12

§ 22 Yttrande. Granskning för detaljplan för 
del av Knutsbo 7:221 "Övre Knutsbo"

2018/170 13

§ 23 Verksamhetsinformation - muntlig 
rapport

14
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 13 Dnr 2018/54

Verksamhetsplan och målaktiviteter 2019 för kultur- 
och fritidsverksamheterna

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan 

2019.

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till målaktiviteter 2019.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2019 från förvaltningen framgår att med 
anledning av den tilldelade rambudgeten och beslutad strukturplan för 2019 
läggs förslag på verksamhetsplan, enligt bilaga 1.

För att uppfylla de kommunövergripande målen har förvaltningen föreslagit 
olika aktiviteter inom de 18 olika måtten, enligt bilaga 2.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 1 mars 

2019.

2. Verksamhetsplan daterad 28 februari 2019.

3. Målaktiviteter för 2019 daterad 28 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

3



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 14 Dnr 2018/54

Investeringar 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till prioriteringar för investeringar 
2019.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en rambudget på 3 700 000 kr för 
investeringar under 2019. 200 000 kr är riktade specifikt till att göra en 
undersökning av investeringsbehovet vid Fjällbergets alpina anläggning. 
Resterande medel, 3 500 000 kr, är generell, vilket innebär att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar om prioriteringarna.

Tjänstemannaförslaget är att 3 500 000 kr används till följande delar:
- Friidrottsmaterial vid ABB Arena
- Ismaskin vid ABB Arena
- Traktorburna redskap för grönyteskötsel
- Elektroniska måltavlor vid Gräsmossens skyttecentrum
- Mobil scen för olika arrangemang
- Mobil målvagn för olika arrangemang
- Aktivitetsmatta för olika idrotter i Ludvika sporthall
- Utrustning badplatser
- Inventarier fritidsgårdar
- Inventarier biblioteken

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 4 mars 

2019.

_____

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 15 Dnr 2018/54

Fastighetsinvesteringar 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
förslaget angående prioriteringar av investeringar 2019.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2019 från förvaltningen framgår att 
samhällsbyggnadsnämnden har beviljats 1 500 000 kr för generella fastighets-
investeringar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde under 
2019.

Tjänstemannaförslaget är att 1 500 000 kr används till följande delar:
- Tillgänglighetsanpassa toalett och lokal i Smedsbosten, Hammarbacken
- Upprustning kök i Smedsbostaden, Hammarbacken

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 4 mars 

2019.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 16 Dnr 2019/35

Biblioteksplan – revidering vid ny mandatperiod

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny 

biblioteksplan för mandatperioden 2019-2022.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att biblioteksplanen ska utvärderas 
varje år av berörda parter.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2019 från förvaltningen framgår att 
syftet med planen är ange mål och riktning för biblioteksverksamheten i 
Ludvika kommun. Planen skall utvärderas av berörda nämnder varje år samt 
revideras i fullmäktige vid varje ny mandatperiod och vid behov. Vid större 
verksamhetsförändringar som rör biblioteksområdet ska förvaltningarna 
konsultera varandra. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 28 februari 

2019.

2. Biblioteksplan daterad 16 januari 2019.

Behandling
Arbetsutskottet föreslår att biblioteksplanen ska utvärderas varje år av berörda 
parter.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 17 Dnr 2019/34

Dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden och kultur- och fritidsverksamheten, samhällsbyggnadsför-
valtningen, daterad 27 februari 2019.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2019 från förvaltningen framgår att 
enligt arkivreglementet ska varje nämnd ansvara för sitt arkiv. Vidare framgår 
att nämnderna ska upprätta planer, som beskriver myndighetens handlingar och 
hur dessa hanteras, så kallad dokumenthanteringsplan. Av dokumenthanterings-
planen ska framgå fastställda gallringsfrister. Gallringsfrist är den tid som ska 
förflyta innan gallringsbara handlingar får gallras ut, det vill säga förstöras.

Dokumenthanteringsplanen ska revideras varje år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en dokumenthanteringsplan för år 
2019 för kultur- och fritidsnämnden och kultur-och fritidsverksamheten, 
daterad 27 februari 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 27 februari 

2019.

2. Dokumenthanteringsplan daterad 27 februari 2019.

_____

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 18 Dnr 2019/27

Namnförslag på gatunamn - Anders-Ols backe

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra angående föreslaget gatunamn, 
Anders-Ols backe.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2019 från förvaltningen framgår att 
för att underlätta för blåljuspersonal att komma till rätt adress har ett namn-
förslag kommit in på del av Björbovägen.

Synpunkter på gatunamnet har hämtats in från Lantmäteriets sektion för 
ortnamn och sekretess, vilket ledde till ett enande om namnet Anders-Ols 
backe.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 14 februari 

2019.

2. Namnförslag från boende.

3. Yttrande från Lantmäteriet.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-03-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 19 Dnr 2019/24

Yttrande. Motion - Bygg nytt badhus i Grängesberg

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå att-satserna 1 och 2.

2. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till motionens tredje att-
sats om att andra medfinansiärer skulle kunna bidra till ett nytt badhus i 
Grängesberg. I ett första steg måste dock behov och efterfrågan av ett 
nytt badhus utredas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
förvaltning angående en motion från Centerpartiet Ludvika-Grangärde 
angående bygg nytt badhus i Grängesberg.

Av en tjänsteskrivelse daterad 18 februari 2019 från förvaltningen framgår att i 
en motion från Centerpartiet Ludvika-Grangärde vill Centerpartiet att Ludvika 
kommun snarast inleder en positiv utredning om att bygga ett nytt badhus med 
minst en 15 meters pool, 1 bubbelpool och bastu i Grängesberg. 

Ett förslag från Centerpartiet Ludvika-Grangärde är att det nya badhuset kan 
placeras vid Grängesvallen som då ger större möjligheter för olika idrotter att 
förlägga träningsläger till Grängesberg. 

Tanken är även att besöksnäringen gynnas med flera gästnätter och som ger en 
positiv bild av Grängesberg och Ludvika kommun.

Centerpartiet vill: 

att en positiv utredning kommer igång snarast.

att byggstarten för det nya badhuset sker under 2019 och färdigställs senast 
under 2020. 

att Ludvika kommun undersöker möjligheten att få med ytterligare finansiärer.

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningens lokalstrateger bedömer att projekterings- och 
byggtiden är cirka tre år. En nybyggnad beräknas uppta en yta på cirka 1900 
kvadratmeter, det som tillkommer är anslutningsvägar och parkeringsplatser. 
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Den föreslagna platsen vid Grängesvallen behöver utredas ytterligare utifrån att 
det finns en befarad risk för sättningar på grund av förkastningssprickan och 
framtida gruvdrift som kan påverka det ytterligare.

Behovet och efterfrågan av ett nytt badhus behöver utredas ytterligare i nära 
dialog med medborgarna, olika organisationer samt ur ett samhällsperspektiv. 
En ny fritidsanläggning behöver även vara ett komplement till de befintliga 
anläggningarna i Ludvika kommun för att öka attraktiviteten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 18 februari 

2019.

2. Remiss. Motion – Bygg nytt badhus i Grängesberg, daterad 12 juni 
2018.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 20 Dnr 2019/26

Yttrande. Samråd om upphävande av 
tomtindelningar/fastighetsplaner i Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på samråd om upphävande av 
tomtindelningar/fastighetsplaner i Ludvika kommun.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående samråd om upphävande av tomtindelningar/fastighetsplaner i 
Ludvika kommun.

Av en tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2019 från förvaltningen framgår att 
berörda tomtindelningar/fastighetsplaner ligger i Ludvika kommun och främst 
inom Ludvika tätort. Huvudsyftet är att ta bort äldre bestämmelser om 
tomtindelningar som inte längre behövs. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 28 februari 

2019.

2. Samrådshandlingar daterade 6 februari 2019.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

11



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 21 Dnr 2019/29

Yttrande. Samråd om ändring genom tillägg av 
detaljplan 278 för Rämsbyn 1:2 med flera

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående samråd om ändring genom tillägg av detaljplan 278 för Rämsbyn 1:2 
med flera. Huvudsyftet är att ge möjlighet att dela in byggrätten i flera tomter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 19 februari 

2019.

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 22 Dnr 2018/170

Yttrande. Granskning för detaljplan för del av Knutsbo 
7:221 ”Övre Knutsbo”

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående detaljplan för del av Knutsbo 7:221 ”Övre Knutsbo”. Huvudsyftet är 
att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses i ett attraktivt 
bostadsområde.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 20 februari 

2019.

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 23

Verksamhetsinformation – muntlig rapport

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Tf förvaltningschefen informerar om:

 Budgetuppföljning per sista februari 2019
 Målaktiviteter
 Besparingsåtgärder
 Investeringsbudget

______
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