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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ärendelista 
 
 Val av justerande   
§ 13 Anmälan av extra ärenden  3 
§ 14 Föreningsinformation/dialog med 

Källbottens IK och IFK Grängesberg 
skidor angående konstsnö vid milda 
vintrar 

 4 

§ 15 Utvärdering av biblioteksplan 2019/35 5 
§ 16 Kulturbyggnader - återrapportering av 

renoveringsbehov och åtgärder 
2018/139 6 

§ 17 Yttrande om granskning av ny detaljplan 
Del av Laritstorp 6:62 "Spendrups lager" 
i Grängesberg 

2019/144 7 

§ 18 Dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2020 

2020/28 8 

§ 19 Redovisning av synpunkter 2019 2019/11 9 
§ 20 Verksamhetsinformation - muntlig 

rapport 
 10 

§ 21 Konsthallen  11 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-09 
 

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 13   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott godkänner ändringen. 

Beskrivning av ärendet 
Följande tillägg: Konsthallen 
 

______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-09 
 

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 14   

 

Föreningsinformation/dialog med Källbottens IK och 
IFK Grängesberg skidor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Källbottens IK och IFK Grängesberg skidor är inbjudna till arbetsutskottets 
sammanträde angående en dialog om konstsnö vid milda vintrar. 

Föreningarna informerar om bland annat sina verksamheter samt hur 
föreningarna ska kunna tillverka snö vid milda vintrar. Det behövs anläggningar 
hos båda föreningarna. 

 
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-09 
 

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 15  Dnr 2019/35 

 

Utvärdering av biblioteksplan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner utvärderingen av biblioteksplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020 från förvaltningen framgår att 
syftet med biblioteksplanen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i 
Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Biblioteksplanen är antagen i 
kommunfullmäktige och revideras varje ny mandatperiod. Planen ska 
utvärderas av berörda nämnder varje år.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 21 februari 

2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-09 
 

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 16  Dnr 2018/139 

 

Kulturbyggnader – återrapportering av 
renoveringsbehov och åtgärder 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen vid sitt sammanträde den 22 
oktober 2018, § 63, i uppdrag att be Ludvika Kommunfastigheter AB inkomma 
med en åtgärdslista över nödvändiga åtgärder på de kulturfastigheter som 
kultur- och ungdomsverksamheten hyr. Förvaltningen återrapporterar 
informationen till nämnden. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 25 februari 

2020. 

2. Lista över kulturbyggnader och åtgärdsförslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-09 
 

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 17  Dnr 2019/144 

 

Yttrande om granskning av ny detaljplan Del av 
Laritstorp 6:62 "Spendrups lager" i Grängesberg 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 24 februari 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående granskning av ny detaljplan Del av Laritstorp 6:62 ”Spendrups lager” 
i Grängesberg. Syftet med planläggningen är att möjliggöra att lagret på 
Skakelbacken byggs ut.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 24 februari 

2020. 

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-09 
 

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 18  Dnr 2020/28 

 

Dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden och kultur- och fritidsverksamheten inom samhällsbyggnads-
nämnden, daterad 17 februari 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2020 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 dokumenthanteringsplanen ska framgå fastställda gallringsfrister. 
Gallringsfrist är den tid som ska förflyta innan gallringsbara handlingar gallras 
ut, det vill säga förstöras. 

Dokumenthanteringsplanen ska revideras varje år. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en dokumenthanteringsplan för år 
2020 för kultur-och fritidsnämnden och kultur- och fritidsverksamheten inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad 17 februari 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 17 februari 

2020. 

2. Dokumenthanteringsplan daterad 17 februari 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-09 
 

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 19  Dnr 2019/11 

 

Redovisning av synpunkter 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen av synpunkter som 
inkommit till kultur- och fritidsverksamheten 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2020 från förvaltningen framgår att i 
förvaltningens fortlöpande kvalitetsarbete ingår bland annat hantering av 
synpunkter. 
 
I tjänsteskrivelsen redovisas synpunkter som inkommit till kultur- och fritids-
verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2019. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 24 januari 

2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-09 
 

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 20   

 

Verksamhetsinformation – muntlig rapport 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information om: 

 Driftbudget 2020 
 Träff med Somaliska Islamiska föreningen 
 Multiarena på Ludvika Gård 
 Lovprogrammens betydelse 

 
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-09 
 

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 21 

 

Konsthallen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda om det finns något avtal med konstföreningarna avseende hyra av 
konsthallen. 

Beskrivning av ärendet 
Sten G Johansson (V) tar upp frågan om konstföreningarna ska betala hyra vid 
utställning i konsthallen och om det finns något avtal. 

Verksamhetschef fritid/idrott och sektionschef anläggningar informerar om 
foajésalen/konsthallen. 

 
______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef kultur/ungdom 
Verksamhetschef fritid/idrott 
Sektionschef anläggningar 
Akten
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