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Sida

1(2)
Sammanträdesdatum

2018-11-19

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Plats och tid Lilla Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika, måndagen den 19 november 2018, kl. 9.00-10.40

Beslutande ledamöter Sten G Johansson (V)
Susanne Andersson (S)
Irene Andersson (M), tjänstgörande ersättare för Håkan Frank (M)

Övriga närvarande Tjänstemän
Maria Morén, tf verksamhetschef, § 59
Peter Hoxell, verksamhetschef, § 60-68
Göran Gullbro, tf förvaltningschef
Anki Ullberg, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer
§ 59-68

Anki Ullberg

Ordförande
Sten G Johansson

Justerande
Susanne Andersson

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

Organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-11-19 Paragrafer
§ 59-68

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-21 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12

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

Underskrift Anki Ullberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

2(2)
Sammanträdesdatum

2018-11-19

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

Val av justerande
Anmälan av extra ärenden

§ 59 Björkmanska kulturpriset 2019 2018/57 3
§ 60 Avgifter 2019 2018/141 4 - 5
§ 61 Yttrande. Motion - Utveckla Fjällberget i 

Grängesberg
2018/128 6

§ 62 Yttrande. Motion - Upprustning av 
elljusspåret i Fredriksberg

2018/136 7

§ 63 Yttrande. Motion - Upprustning av de 
centrala delarna av Fredriksberg

2018/137 8

§ 64 Yttrande. Riktlinjer för Finskt 
förvaltningsområde

2018/156 9

§ 65 Kommunikationsplan 2019 2018/160 10
§ 66 Sammanträdesplan 2019 2018/142 11 - 12
§ 67 Information. Intern kontroll 2019 13
§ 68 Verksamhetsinformation - muntlig 

rapport
14
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 59 Dnr 2018/57

Björkmanska kulturpriset 2019

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

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2018 från kultur- och ungdoms-
verksamheten framgår att Björkmanska kulturpriset utdelas i första hand till en 
Ludvikabo som gjort förtjänstfulla insatser inom hembygdsvården. I andra 
hand till Ludvika musikskolas elever, dock inte en enskild elev. I tredje hand till 
underhåll och drift av Cassels donations byggnad i Grängesberg.

De nominerade är: Chatarina och Olof Riesenfeld, Erik Andersson, Hans 
Häglund, Hélène Littmarck och Nils Holmdahl och Nils Holmdahl, Maria 
Norgren, Musikalgruppen i Västerbergslagens musikskola och Ragnar Nåhem.

Prissumman omfattar 155 000 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och ungdomsverksamheten daterad 31 

oktober 2018.

2. Inkomna nomineringar.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-19

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 60 Dnr 2018/141

Avgifter 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner det nya förslaget till avgifter samt att de 
gäller från 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 2 november 2018 från fritid- och idrottsverksam-
heten framgår att kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 oktober 2018, 1 
65, att återremittera ärendet för förtydligande av avgifterna. Fritid- och idrotts-
verksamheten har omarbetat avgifterna för skolbad för de två simhallarna i 
Ludvika och Grängesberg.

Nytt förslag på avgifter för skolbad simhallen i Ludvika (per grupp och lektion)

Skolbad utan simundervisning, mellanbassängen (max 20 elever) 800 kronor 

Skolbad med simundervisning, mellanbassängen (max 12 elever) och stora 
bassängen (max 2 banor) 1000 kronor

Skolbad utan simundervisning, stora bassängen (max 2 banor) 800 kronor

Skolbad annan kommun utan simundervisning, mellanbassängen (max 20 
elever) 1000 kronor

Skolbad annan kommun med simundervisning, mellanbassängen (max 12 
elever) och stora bassängen (max 2 banor) 1200 kronor

Skolbad annan kommun utan simundervisning, stora bassängen (max 2 banor) 
1000 kronor 

Nytt förslag på avgifter för skolbad simhallen i Grängesberg (per grupp och 
lektion)

Skolbad utan simundervisning, hela bassängen 800 kronor 

Skolbad med simundervisning, hela bassängen 1000 kronor

Skolbad annan kommun utan simundervisning, hela bassängen 1000 kronor 

Skolbad annan kommun med simundervisning, hela bassängen 1200 kronor
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från fritids- och idrottsverksamheten daterad 2 

november 2018.

2. Förslag till avgifter 2019 daterad 2 november 2018.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 61 Dnr 2018/128

Yttrande. Motion - Utveckla Fjällberget i Grängesberg

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

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss för yttrande angående en motion 
om att utveckla Fjällberget i Grängesberg från kommunstyrelsens förvaltning.

Av en tjänsteskrivelse daterad 2 november 2018 från fritid- och idrottsverksam-
heten framgår att Centerpartiet Ludvika-Grangärde föreslår i en motion att 
Ludvika kommun ser över möjligheten att ansvara för pistningen av skidspår 
mellan Grotfallet och Fjällberget samt pistningen av skidbackarna, utreda 
möjligheten att få fram mer elkraft till backen samt bygga en ny 
serviceanläggning. 

Verksamhetsområde fritid och idrott, inom samhällsbyggnadsförvaltningen, kan 
ta ansvaret för dragning av skidspår samt skidbackarna om ytterligare 
driftsbudget för personalkostnader (tre heltidstjänster) beviljas. I kontakt med 
VB Energi har de meddelat att det är möjligt att elkraften förstärks till 
anläggningen. Fritid och idrott har äskat investeringsmedel för att 
kostnadsberäkna alla åtgärder som behövs för att hela anläggningen ska kunna 
fungera på ett tillfredsställande sätt långsiktigt. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från fritid- och idrottsverksamheten daterad 2 

november 2018.

2. Remiss. Motion från Centerpartiet Ludvika-Grangärde.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 62 Dnr 2018/136

Yttrande. Motion - Upprustning av elljusspåret i 
Fredriksberg

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

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss för yttrande angående en motion 
om upprustning av elljusspåret i Fredriksberg från kommunstyrelsens 
förvaltning.

Av en tjänsteskrivelse daterad 30 oktober 2018 från fritid- och idrottsverksam-
heten framgår att Säfsnäs S-förening föreslår i en motion att Ludvika kommun i 
samverkan med markägarna Säfsen Resort AB och Bergvik Skog AB 
iordningsställer elljusspåret genom dikning och markskikt så att tillgängligheten 
förbättras samt att det underlättar spårpreparering. Motionären vill även att 
Ludvika kommun bevakar och samverkar med Säfsen Resort AB om det blir 
aktuellt att förbereda konstsnötillverkning för elljusspåret. 

Verksamhetsområde fritid och idrott, inom samhällsbyggnadsförvaltningen, har 
tagit upp investeringsbehovet att iordningsställa elljusspåret med start år 2020 
som förslag i investeringsbudgeten 2019. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från fritid- och idrottsverksamheten daterad 30 oktober 

2018.

2. Remiss. Motion från Säfsnäs S-förening.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 63 Dnr 2018/137

Yttrande. Motion - Upprustning av de centrala delarna 
av Fredriksberg

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

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss för yttrande angående en motion 
om upprustning av de centrala delarna av Fredriksberg från kommunstyrelsens 
förvaltning.

Av en tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2018 från fritid- och idrottsverksam-
heten framgår att Säfsnäs S-förening föreslår i en motion att området i centrala 
Fredriksberg behöver iordningsställas utifrån ett långvarigt slitage. Området 
ligger vid riksväg 245 och används av invånarna och turister för aktiviteter, 
rastplats samt information om bygden. 

Verksamhetsområde fritid och idrott, inom samhällsbyggnadsförvaltningen, 
delar beskrivningen av områdets status och utvecklingsmöjligheter. 
Investeringsmedel för en ny allmän toalett, upprustning av tennisplan samt 
lekredskap kommer att göras under våren 2019.  

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från fritid- och idrottsverksamheten daterad 22 oktober 

2018.

2. Remiss. Motion från Säfsnäs S-förening.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 64 Dnr 2018/156

Yttrande. Riktlinjer för Finskt förvaltningsområde

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna förvaltningens yttrande över 
riktlinjerna för Finskt förvaltningsområde till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 14 november 2018 från samhällsbyggnads-
förvaltningen framgår att kommunstyrelsen beslutade att skicka förslaget till 
riktlinjer för Finskt förvaltningsområde på remiss till Finska Rådet, samtliga 
nämnder, helägda bolag samt VBU och WBAB. Enligt riktlinje för tidigare 
antaget styrdokument ska riktlinjer för det Finska förvaltningsområdet antas för 
den kommande mandatperioden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill uppmärksamma att de aktiviteter som tas 
upp under punkt 5.1 Samhällsbyggnadsnämnden ligger inom Kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde.

Om ett överskott av det årligen tilldelade statsbidraget kan förväntas inom det 
finska förvaltningsområdet för Ludvika kommun bör det fördelas till de 
förvaltningar som nämns i riktlinjen

I övrigt har inte förvaltningen några synpunkter på de övergripande mål som 
anges under punkt 5.1 eller de övergripande målen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 14 

november 2018.

2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 14 
september 2018.

3. Riktlinjer för Finsk förvaltningsområde daterad 13 september 2018.

_____

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 65 Dnr 2018/160

Kommunikationsplan 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kommunikationsplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2019.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 14 november 2018 från 
samhällsbyggnadsförvaltningen framgår att kommunfullmäktige antog den 20 
april 2015, § 174, ett kommunikationsprogram. I kommunikationsprogrammet 
framgår det bland annat att nämnderna årligen ska arbeta fram 
kommunikationsplaner och följa upp dessa. Den interna kommunikationen ska 
engagera och skapa samhörighet och stolthet hos kommunens medarbetare, 
stärka kommunens relationer med alla som kommunens är till för samt 
uppmuntra till medverkan, dialog och stärka varumärket Ludvika kommun.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 14 

november 2018.

2. Kommunikationsplan för kultur- och fritidsnämnden 2019 daterad 14 
november 2018.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-11-19

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 66 Dnr 2018/142

Sammanträdesplan 2019 - Kultur- och 
fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till sammanträdesplan för 2019.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2018 från administration, inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, framgår att det föreligger förslag till 
sammanträdesplan 2019 för kultur- och fritidsnämnden och dess utskott.

Arbetsutskottet

Måndag 14 januari
Måndag 11 februari
Måndag 11 mars
Måndag 8 april
Måndag 13 maj
Måndag 19 augusti
Måndag 7 oktober
Måndag 18 november

Nämnden

Tisdag 29 januari
Tisdag 26 mars
Måndag 29 april
Tisdag 11 juni
Tisdag 17 september
Måndag 21 oktober
Tisdag 10 december

Arbetsutskottet sammanträder kl 9.00

Nämnden sammanträder kl 15.00

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från administrationen, inom samhällsbyggnads-

förvaltningen, daterad 25 oktober 2018.

_____
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Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 67 Dnr 2018/70

Information – Intern kontroll 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Tf förvaltningschef informerar arbetsutskottet om handläggningen av intern 
kontroll 2019.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-11-19

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 68

Verksamhetsinformation – muntlig rapport

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Tf förvaltningschefen informerar om:

 Rekrytering
 Verksamhetschef för kultur och ungdom fortsätter som tf 

förvaltningschef tills den nya förvaltningschefen tillträder tjänsten
 Budget 2018
 Organisation
 Fritidsgårdarna

______
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