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§ 32  Dnr 2020/59 

 

Yttrande över miljöpolicy 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra, men föreslår att policyn 
revideras varje ny mandatperiod. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 27 april 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss den 9 april 2020 från 
samhällsbyggnadsnämnden, inför beslut om miljöpolicy. Syftet med en ny 
miljöpolicy för Ludvika kommun är att klargöra kommunens politiska 
viljeinriktning för hur det övergripande miljöarbetet ska utvecklas och bedrivas. 
Policyn ska också ligga som grund för andra styrdokument som ska tas fram. 
Ludvika kommun ska sträva mot en långsiktig hållbar samhällsutveckling ur ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv för at skapa en god och hälsosam 
miljö för nuvarande och kommande generationer. 

I Ludvika kommun fokuserar vi på: 

- Stadsgrönska och ekosystemtjänster 

- Att minska miljö- och klimatpåverkan från maten 

- Energieffektivisering och att öka andelen förnybar energi 

- Attraktiva naturnära boendemiljöer 

- En giftfri miljö 

- Att minska miljö- och klimatpåverkan från transporter 

- Cirkulär ekonomi 

- Rent vatten 

- Att minska miljö- och klimatpåverkan från avfall 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 27 april 

2020. 

2. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, § 24, remiss inför beslut om 
miljöpolicy. 

3



  
      

 
      

 

2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

3. Förslag på miljöpolicy daterad 24 februari 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 33  Dnr 2020/10 

 

Yttrande över granskning av ny detaljplan för del av 
Saxhyttan 4:411 "Bysjöstrand ekoby" söder om 
Grangärde 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 20 april 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående granskning av ny detaljplan för del av Saxhyttan 4:411 ”Bysjöstrands 
ekoby” söder om Grangärde. Huvudsyftet med planen är att ett bostadsområde 
som kan fungera som en ekoby ska kunna byggas inom planområdet.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 20 april 

2020. 

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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§ 34  Dnr 2020/36 

 

Överenskommelse mellan Region Dalarna och 
Ludvika kommun enligt kultursamverkansmodellen 

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

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2020 från förvaltningen framgår att 
kultursamverkansmodellen är en fördelningsmodell av de statliga medlen till 
Sveriges regioner, som ska öka dialogen mellan kommunal, regional och statlig 
nivå. Med en god dialog och förståelse mellan kommunal, regional och statlig 
nivå kan gemensamma förutsättningar, mål och utmaningar hanteras på bästa 
sätt. När modellen fungerar som bäst får de som vistas och bor i Dalarna ett 
utbud av kvalitet och bredd fördelat över hela Dalarna. 

Överenskommelsen utgår från Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 
2019–2022 samt Ludvika kommuns kommande kulturstrategi.  

Denna överenskommelse är ett led i det fortsatta arbetet med att förverkliga 
övergripande gemensamma insatsområden och prioriteringar. 
Överenskommelsen redovisar samverkansmöjligheter mellan Ludvika kommun 
(kommunen) och Region Dalarna (regionen). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 5 maj 

2020. 

2. Överenskommelse mellan Ludvika kommun och Region Dalarna 2019-
2022. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef kultur/ungdom 
Akten
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§ 35   

 

Verksamhetsinformation – muntlig rapport 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information om: 

 Rapportering av målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 2, år 
2020. 

 Avgiftsfritt babysim och minisim. 
 Budget 2021. 
 1 500 tkr till sommarlov 2020. Fördelat på 500 tkr till aktiviteter och 

1 000 tkr till inköp av material. 
 Föreningslivets påverkan av Covid-19. 
 Vikvägg, A-hallen, sporthallen. 
 Materialinköp och invigning av näridrottsplats i Fredriksberg. 

______ 
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