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Sammanträdesdatum

2019-10-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Plats och tid Lilla Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika, måndagen den 7 oktober 2019, kl. 9-12

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

Övriga närvarande Tjänstemän
Claes Pettersson, vik fritidskonsulent, § 47
Gustav Nord, bitr sektionschef, § 49
Peter Hoxell, verksamhetschef fritid/idrott
Göran Gullbro, tf administrativ chef
Jan Lundberg, förvaltningschef
Anki Ullberg, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 46-54
Anki Ullberg

Ordförande
Susanne Andersson

Justerande
Sten G Johansson

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

Organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-10-07 Paragrafer § 46-54

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-15 Datum då anslaget tas ned 2019-11-05

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

Underskrift Anki Ullberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

2(2)
Sammanträdesdatum

2019-10-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

Val av justerande
Anmälan av extra ärenden
Utnämning av kulturpristagare 2019 2019/98 3 - 4
Utnämning av Kobbanpristagare 2019 2019/112 5
Avgifter 2020 2019/130 6
Översyn av friluftsbad 2019/131 7 - 8
Revidering/tillägg i delegationsordning 
för kultur- och fritidsnämnden

2019/2 9

Diskussion angående uppdraget om 
verksamhetsbidrag till en ungdomsledare 
vid Ludvika Ridklubb

10

Budgetuppföljning årsprognos per den 
sista augusti - tillfälle 3 Delårsbokslut

2018/54 11

Information. Budget 2020 12
Verksamhetsinformation - muntlig 
rapport

13
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 46 Dnr 2019/98

Utnämning av kulturpristagare 2019

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

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 18 september 2019 från förvaltningen framgår att 
Ludvika kommuns kulturpris utdelas till en eller flera personer i Ludvika som 
gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet. Det har inkommit 31 
nomineringar fördelat på 25 personer och en förening. 

Prissumman är 30 000 kr.

Nominerade är:
- Anders Haraldsson
- Anders Räms
- Anne Seppänen
- Birgitta Gigi Karlestedt
- Björn Jadling
- Cecilia Rydinger Ahlin
- Cecilia Stanke
- Christina Johansson
- Christine Tomtlund
- Classic Wheels Club Ludvika
- Hans Häglund och Lilian Jacobsson
- Khalad Björn Thundahl
- Ingemar Lissmyr
- Lars Persson
- Johannes Graaf
- Maria Backman
- Maria Sedell och Andreas Jacobsson
- Nils-Erik Nordqvist
- Peter Resare
- Ragnar Nåhem
- Stig ”Stereo-Stig” Sjöberg
- Sylvie Johansson
- Thomas Henkel och Birgitta Hagelberg Porshage
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 18 

september 2019.

2. Nomineringar.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 47 Dnr 2019/112

Utnämning av Kobbanpristagare 2019

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

 Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 20 september 2019 från förvaltningen framgår att 
idrottsstipendiet, Kobbanpriset, delas ut till lovande enskild idrottare eller 
förening hemmahörande i Ludvika kommun. Stipendiet är på 10 000 kr och 
delas ut årligen av kultur- och fritidsnämnden. Föreningarna inkommer med 
förslag på kandidater.

Fyra föreningar har inkommit med fem förslag, de föreslagna är:
- Jalal Amkidh, Arabiska samhället i Dalarna
- Mohamad Amkidh, Arabiska samhället i Dalarna
- 13 ungdomsdomare, Grängesbergs Bandyklubb
- Lennart Andersson, Ludvika Handikapp IF
- Vanessa Ituze, Ludvika Minicircus

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 20 

september 2019.

2. Nomineringar.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 48 Dnr 2019/130

Avgifter 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen, daterade 17 september 2019, 
till avgifter samt att de gäller från 1 januari 2020.

 Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 17 september 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden balanserar sin budget årligen genom intäkter som 
avgifterna genererar. Lokaler, planer och hallar är subventionerade utifrån de 
verkliga driftkostnaderna. Förslaget till avgifter ska i första hand stimulera barn- 
och ungdomsverksamhet men även främja och möjliggöra olika aktiviteter 
bland vuxna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 17 

september 2019.

2. Förslag till avgifter 2020.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 49 Dnr 2019/131

Översyn av friluftsbad 

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till 
förvaltningen för ytterligare utredning.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 18 september 2019 från förvaltningen framgår att 
verksamhetsområde fritid och idrott föreslår att minska antalet friluftsbad inom 
Ludvika kommun från och med år 2020.

Det lokala föreningslivet ges möjlighet att söka driftbidrag för att i egen regi ta 
ansvar för de bad som närområdet har ett gemensamt intresse av.

Verksamhetsområde fritid och idrott ansvarar för 16 friluftsbad inom Ludvika 
kommun. Baden ligger vid följande platser:
K = kommunal fastighet, E = EU bad

- Skuthamnsbadet, Ludvika (K, E)

- Hillängsbadet, Ludvika (K)

- Hällarna, Ludvika (K)

- Jägarnäsbadet, Ludvika (delvis K, E)

- Räfsnäsbadet (K)

- Badet, Klenshyttan (K)

- Kyrkviksbadet, Grängesberg (K, E)

- Badet, Saxdalen (K)

- Badet, Sunnansjö (K)

- Badet, Järnsta

- Havstjärn, Nyhammar

- Kyrkbadet, Grangärde (K)

- Badet, Gänsen

- Badet, Ulriksberg

- Älgsjöbadet, Fredriksberg
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Badet, Gravendal

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 18 

september 2019.

______

Beslut skickas till
Verksamhetschef fritid/idrott
Sektionschef fritidsanläggningar
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 50 Dnr 2019/2

Revidering/tillägg i delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta revidering/tillägg i 
delegationsordning avseende tjänsteman i beredskap (TiB) för kultur- och 
fritidsnämnden daterad 28 augusti 2019.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 9 september 2019 från förvaltningen framgår att 
Ludvika kommun har ett system med tjänsteman i beredskap, som ska kunna 
träda in vid allvarliga kriser och fatta nödvändiga beslut tills ordinarie 
beslutsfattare är på plats.

För att säkerställa att tjänsteman i beredskap kan fatta nödvändiga beslut som 
behöver tas i samband med det inledande arbetet vid allvarliga kriser behöver 
nämnden ge tjänsteman i beredskap delegation att fatta sådana beslut. Så fort 
ordinarie beslutsfattare är på plats upphör tjänsteman i beredskap rätt att fatta 
beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 9 

september 2019.

2. Delegationsordning daterad 28 augusti 2019.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 51 Dnr 2019/116

Diskussion angående uppdraget om verksamhets-
bidrag till en ungdomsledare vid Ludvika Ridklubb

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att se 
över möjligheterna att omfördela resurser till en ungdomsledare vid Ludvika 
Ridklubb.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott gav den 19 augusti 2019 
förvaltningen i uppdrag att utreda ekonomi och förutsättningar för att ge verk-
samhetsbidrag till en ungdomsledare vid Ludvika Ridklubb.

Verksamhetschef fritid/idrott redogör bland annat för kostnaden för en 
ungdomsledare, 200 000 kr.

______

Beslut skickas till
Verksamhetschef fritid/idrott
Sektionschef fritidsgårdar
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 52 Dnr 2018/54

Budgetuppföljning årsprognos per den sista augusti – 
tillfälle 3 Delårsbokslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av målaktiviteter

3. Kultur- och fritidsnämnden noterar förvaltningschefens rapportering

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 26 september 2019 från förvaltningen framgår att 
per den sista augusti görs en kommunövergripande budgetuppföljning av drift 
och investeringar genom ett delårsbokslut som även omfattar målaktiviteter 
samt förvaltningschefens rapportering och analys och prognos.

Kultur- och fritidsnämnden visar totalt vid delårsbokslutet ett överskott på 
1 168 tkr. Prognosen på helår beräknas till 69 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 26 

september 2019.

2. Budgetuppföljning.

3. Målaktiviteter.

4. Förvaltningschefens rapportering.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 53 Dnr 2019/62

Information. Budget 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen, tf administrativ chef samt verksamhetschef fritid/idrott 
informerar om budget 2020.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 54

Verksamhetsinformation – muntlig rapport

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Information om:

 Friluftsfrämjandets lokalavdelning Ludvika
 Avtal, Ludvika Bowlingallians

______
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