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Beslutande ledamöter Susanne Andersson (S)
Sten G Johansson (V)

Övriga närvarande Tjänstemän
Susanne Eriksson, kultursekreterare, § 30
Peter Hoxell, verksamhetschef fritid/idrott
Göran Gullbro, tf förvaltningschef
Anki Ullberg, sekreterare
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Sekreterare Paragrafer
§ 30-37

Anki Ullberg

Ordförande
Susanne Andersson
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Sten G Johansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-05-13 Paragrafer
§ 30-37

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-15 Datum då anslaget tas ned 2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningen, vån 2, Folkets Hus, Ludvika

Underskrift Anki Ullberg
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Ärendelista

Val av justerande
Anmälan av extra ärenden

§ 30 Arbetsstipendiet för kulturverksamhet 
2019

2019/64 3

§ 31 Yttrande. Motion - Elkraftsmuseum i 
Ludvika kommun

2019/65 4 - 6

§ 32 Yttrande. Trygghetsanställning - Ludvika 
Hockey

2019/66 7

§ 33 Yttrande. Granskning av ny detaljplan för 
del av Ludvika 6:1 med flera "Förskola 
Biskopsnäset"

2017/104 8

§ 34 Yttrande. Granskning - Ändring genom 
tillägg av detaljplan 278 för Rämsbyn 1:2 
med flera

2019/29 9

§ 35 Yttrande. Granskning av detaljplan för 
kvarteret Ljunghällen 8 med flera 
"Förskola Marnäs" i Ludvika

2019/44 10

§ 36 Yttrande. Samråd om ändring genom 
tillägg i detaljplanerna 17 och 69 för 
Fredriksbergs Egnahemsområde 1:1-1:38 
och 2:1

2019/75 11

§ 37 Verksamhetsinformation - muntlig 
rapport

12
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 30 Dnr 2019/64

Arbetsstipendiet för kulturverksamhet 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 9 maj 2019 från förvaltningen framgår att 
arbetsstipendiet för kulturverksamhet är avsett att stödja och uppmuntra 
förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Stipendiet avser 
kommande insatser och utgör ett stöd för en kulturverksamhet som den 
sökande är sysselsatt med, eller avser att ägna sig åt.

Det har inkommit åtta sökande 2019.

Dessa är:
Johannes Graaf
Oskar Webrell
Louise Norström
Museigruppen i Dan Anderssonsällskapet
Väsmans Ångbåtsklubb
Maria Backman
Ludvika Minicircus
Heidi Baier

Stipendiesumman är 25 000 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 9 maj 

2019.

2. Inkomna ansökningar.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2019-05-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 31 Dnr 2019/65

Yttrande. Motion - Elkraftsmuseum i Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
förvaltning angående en motion från Centerpartiet angående elkraftsmuseum i 
Ludvika kommun

Av en tjänsteskrivelse daterad 30 april 2019 från förvaltningen framgår att 
Centerpartiet har den 2 april 2019 inkommit med en motion med intentionen 
att tillskapa ett elkrafttekniskt museum i Ludvika kommun. Enligt motionärerna 
skulle ett sådant museum uppmärksamma den gedigna historia som finns i 
Ludvika kommun samt bidra till att skapa ett intresse att utbilda sig och arbeta 
inom elkraftområdet.

Förvaltningens synpunkter
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.

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. 
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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 
sådan verksamhet. Innan ett sådant initiativ inkommer så anser förvaltningen 
inte att kommunen utreder frågan och förordar ett avslag på motionen.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 30 april 

2019.

2. Remiss. Motion – Elkraftsmuseum i Ludvika kommun, daterad 2 april 
2019.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 32 Dnr 2019/66

Yttrande. Trygghetsanställning – Ludvika Hockey

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tillstyrker Ludvika Hockeys ansökan 
med 15 procent av 19 454 kr, för en lönebidragsanställd.
Under tiden 1 april 2019 till och med 31 mars 2020.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 26 april 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
ekonomienhet, inkom den 11 april 2019, angående att Ludvika Hockey ansöker 
om kommunalt bidrag för trygghetsanställd med lönebidrag.

Ansökan gäller under tiden 1 april 2019 till och med 31 mars 2021.

Då Ludvika kommun endast beviljar ett år i taget blir tiden 1 april 2019 till och 
med 31 mars 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 26 april 

2019.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsens ekonomienhet
Fritidskonsulent
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 33 Dnr 2017/104

Yttrande. Granskning av ny detaljplan för del av 
Ludvika 6:1 med flera "Förskola Biskopsnäset"

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ser en möjlighet att kunna 
kombinera ett belyst motionsspår/skidspår från ABB Arena som sedan länkar 
samman Solviksskolan och den kommande förskoleverksamheten på 
Biskopsgården samt den befintliga förskolan i området till Biskopsnäsets 
elljusspår. Motionsspåret/skidspåret kan läggas vid sidan av G/C vägen och 
genom detta kan befintliga gatlyktor komma till nytta för två viktiga ändamål. 
Möjligheterna att byta om ökar även när kommande idrottsarena byggs inom 
området där även fler målgrupper kan få glädje och nytta av sammanlänkningen 
till Biskopsnäsets elljusspår.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 29 april 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående granskning av ny detaljplan för del av Ludvika 6:1 med flera 
”Förskolor Biskopsnäset”. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
förskoleverksamhet i Biskopsgården och utbyggnation av Biskopnäsets 
förskola.

Ekonomiska konsekvenser
Spårning av skidspår kan ske av personalen vid ABB Arena med befintlig 
utrustning. Årlig driftskostnad av bränsle är ca 10 000 kronor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 29 april 

2019.

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 34 Dnr 2019/29

Yttrande. Granskning – Ändring genom tillägg av 
detaljplan 278 för Rämsbyn 1:2 med flera

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 15 april 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående ändring genom tillägg av detaljplan 278 för Rämsbyn 1:2. 
Huvudsyftet är att ge möjlighet att dela in byggrätten i flera tomter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 15 april 

2019.

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 35 Dnr 2019/44

Yttrande. Granskning av detaljplan för kvarteret 
Ljunghällen 8 med flera ”Förskola Marnäs”

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2019 från förvaltningen framgår att kultur-
och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående granskning av detaljplan för kvarteret Ljunghällen 8 med flera 
”Förskola Marnäs” i Ludvika. Huvudsyftet är att möjliggöra för förskole-
verksamhet i gamla verksamhetslokaler inom kvarteret Ljunghällen i Marnäs i 
Ludvika mellan Östra Storgatan och Kvarngatan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2 maj 

2019.

2. Remiss från samhällsbyggnadsförvaltningen.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 36 Dnr 2019/75

Yttrande. Samråd om ändring genom tillägg i 
detaljplanerna 17 och 69 för Fredriksbergs 
Egnahemsområde 1:1 - 1:38 och 2:1

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

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2019 från förvaltningen framgår att kultur- 
och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående samråd om ändring genom tillägg i detaljplanerna 17 och 69 för 
Fredriksbergs Egnahemsområde 1:1 – 1:38 och 2:1. Ändringen syftar dels till att 
möjliggöra ökad flexibilitet i planbestämmelserna vad gäller fördelning av 
byggnadsarea mellan gårdsbyggnader och huvudbyggnader och dels att tillåta 
boningsrum i gårdsbyggnader.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2 maj 

2019.

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-05-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 37

Verksamhetsinformation – muntlig rapport

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Tf förvaltningschef och verksamhetschef fritid/idrott informerar om:

 Budget 2019
 Budget 2020

______
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