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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2020-01-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 1

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott godkänner ändringen.

Beskrivning av ärendet
Följande tillägg: Konferens – Folk och kultur.
______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2020-01-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 2 Dnr 2019/55

Förslag till fördelning av bidrag till studieföbunden

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2020 års bidrag till 

studieförbunden fördelas med 1 664 000 kr.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att göra en 

genomlysning av studieförbundens verksamhet. Uppföljning hösten 
2020.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020 från förvaltningen framgår att 
Ludvika kommun fördelar årligen bidrag till studieförbund som varit 
verksamma i kommunen. I år finns 1 664 000 kr i budget att fördela. Under de 
senaste 20 åren har bidragen succesivt sänkts med 1 116 000 kr. 

Det finns tio studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet. Nio av 
dem har sökt bidrag av Ludvika kommun. Ibn Rushd har inte sökt. 

För att få bidrag måste förbundet leva upp till Folkbildningsrådets villkor och 
använda pengarna i linje med statens fyra syften. De fyra syftena med statens 
stöd till studieförbund är:

 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla 
demokratin

 Bidra till att göra det möjligt för en ökad av mångfald människor 
att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen

 Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället

 Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i 
kulturlivet.

De uppgifter som är bidragsgrundande inkommer i studieförbundens 
ansökningar samt från den statistik som hämtas från Statistiska Centralbyrån, 
SCB. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 7 januari 

2020.

2. Fördelningstabell.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2020-01-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 3 Dnr 2019/174

Yttrande över motion om Dan Andersson, både kultur- 
och marknadsvärde för Ludvika

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

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
förvaltning angående en motion om Dan Andersson, både kultur- och 
marknadsvärde.

Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen den 10 
december 2019, § 92, för ytterligare beredning.

Hans Gleimar, Centerpartiet och Sara Hjälm, Centerpartiet i Ludvika föreslår i 
motion daterad 6 maj 2019 att Ludvika kommun i samarbete med Ludvikas 
kultur- och näringslivsenhet utreder och presenterar en handlingsplan gällande 
varumärket Dan Andersson inom kulturverksamheten och besöksnäringen i 
kommunen. Bakgrunden till motionen är att en utredning och handlingsplan 
bör utföras av kommunen för att utreda och utveckla Dan Andersson som 
varumärke för kommunen och besöksnäringen. 

Centerpartiets motion ligger i linje med förvaltningens intention att Dan 
Andersson bör utvecklas som varumärke för att bidra till att stärka 
besöksnäringen i kommunen både lokalt, regionalt och nationellt.  

Dan Andersson är även ett litteratur-arv och en viktig del av kulturarvet i landet 
för litteratur och poesi. Dan Andersson har ett stort värde som varumärke för 
Ludvika kommun och ett besöksmål för turismen och kreativa näringar i 
Ludvika stad samt som en viktig del av landsbygdsutveckling och finnmarkens 
kulturarv.

Hans Gleimar, Centerpartiet och Sara Hjälm, Centerpartiet i Ludvika föreslår i 
motion daterad 6 maj 2019 att Ludvika kommunen bör utreda och presentera 
en handlingsplan gällande varumärket Dan Andersson inom 
kulturverksamheten och besöksnäringen i kommunen. Motionärerna beskriver 
poeten och författaren Dan Anderssons poesi som en aktuell folklig popularitet 
som förknippas starkt med Finnmarken. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nya tolkningar av Dan Andersson produceras ständigt i nutid. Motionärerna 
pointerar dessutom att Dan Andersson är den enda mest kände Ludvikabon 
som hamnat på ett frimärke. 

Motionärerna beskriver även föreningslivets delaktighet av producerandet av 
den årliga Dan Anderssonveckan där ett stort antal byalag och ideella 
föreningar i hela kommunen engageras och utför flera tusen ideella 
arbetstimmar.

Motionärerna beräknar att besöksnäringen i kommunen sysselsätter drygt 300 
personer och har en omsättning på omkring 400 MSK. Ludvika kan genom 
utveckling av aktiviteter öka omsättningen 7,5-12,5 MSEK år 2030.

Bakgrunden till motionen är att en utredning och handlingsplan bör utföras av 
kommunen för att utreda och utveckla Dan Andersson som varumärke för 
kommunen och besöksnäringen.

Förvaltningens utlåtande om motionen
Kommunens avsikt är att förvalta arvet efter skalden Dan Andersson och att 
levandegöra kulturarvet Dan Andersson. Intentionen är att skapa en mer tydlig 
profil i kommunen för att förmedla Dan Anderssons kulturarv till besökare, 
turister, lokala invånare med flera. 

Ludvika kommun utpekas som en litterär stad regionalt och nationellt. Med 
flera olika litterära personer lokalt är Dan Andersson en av de mest framstående 
i landet. Dan Andersson är ett litteratur-arv och en viktig del av kulturarvet i 
landet för litteratur och poesi. Dan Andersson har ett stort värde som 
varumärke för Ludvika kommun och ett besöksmål för turismen och kreativa 
näringar i Ludvika stad samt som en viktig del av landsbygdsutveckling och 
finnmarkens kulturarv. Dan Anderssonveckan är ett prioriterat evenemang för 
att lyfta Ludvika kommun. 

Förvaltningens syn är att kommunstyrelsens förvaltning med näringslivsenheten 
bör vara den part som har till uppgift och kompetens att utveckla Dan 
Andersson som varumärke. Detta skulle sannolikt ha en positiv effekt på 
besöksnäringen i kommunen både lokalt, regionalt och nationellt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde har i sitt ansvar utvecklingen av kulturarvet efter Dan 
Andersson så som en del av vårt litterära, musikaliska och finnmarkens 
kulturarv

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därmed att motionen bör bifallas av 
kommunfullmäktige.
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Ekonomiska konsekvenser
Resurser behöver frigöras eller skapas inom ramen för näringslivsenheten för 
uppdraget att utreda och skapa en övergripande handlingsplan för hur Dan 
Andersson som varumärke för Ludvika kommun. Utredning och produktion av 
en handlingsplan beräknas ta cirka 1-2 månader och kan göras inom ordinarie 
linjeorganisation eller i projektform.

Kulturverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen kan fungera som 
stöd i sakfrågor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 8 januari 

2020.

2. Motion från Centerpartiet Ludvika, daterad 6 maj 2019.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2020-01-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 4 Dnr 2019/113

Yttrande över barn- och ungdomspolicy

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse 
daterad 7 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020 från förvaltningen framgår att 
kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy. Av policyn framgår det att arbetet med dessa frågor ska präglas 
av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barn och ungas 
rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områden, däribland barn och ungas 
möjlighet att påverka i frågor som berör dem.

Eftersom policyn är ett kommunövergripande styrdokument har den kommit 
på remiss till kultur- och fritidsnämnden, samt till kommunens övriga nämnder 
och helägda bolag.

Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter eller förslag på ändringar i 
den policy som inkommit på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Berörda 
tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetets gång varit 
delaktiga i innehåll och utformning av policydokumentet.

Förvaltningen vill upplysa om att kommunstyrelsens policy utgår från 
Barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020.

I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020 så ingår avsatta 
resurser och medel för att utbilda kommunens handläggare på alla förvaltningar 
i Barnkonventionen och vad det innebär för nya krav i handläggning och 
arbetssätt.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ytterligare kostnader än det 
som ligger i linje med verksamhetsplanen för 2020.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 7 januari 

2020.

2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 12 
september 2019.

3. Förslag till Barn- och ungdomspolicy, daterad 28 augusti 2019.

______

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

2020-01-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 5 Dnr 2019/171

Yttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i 
anställning – Ludvika Hembygdsförening

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tillstyrker Ludvika 
Hembygdsförenings ansökan med 15 procent av 9 727 kronor, för en 
lönebidragsanställd kanslist med anställningsgrad 50 procent under perioden 26 
november 2019 till och med 25 november 2020. 

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 28 november 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
ekonomienhet, inkom den 28 november 2019. 

Ludvika Hembygdsförening ansöker om förlängt kommunalt bidrag för 
lönebidragsanställd kanslist.

Beslutet från Arbetsförmedlingen gäller under tiden 26 november 2018 till och 
med den 25 november 2020.

Ludvika kommun beviljar ett år i taget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 28 

november 2019.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsens ekonomienhet
Verksamhetschef fritid/idrott
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2020-01-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 6 Dnr 2019/143

Yttrande om granskning av ändring av detaljplan 313 
för Ludvika Gård 1:404 med flera ”Kvarteret Solsidan” 
i Ludvika

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 23 december 2019 från förvaltningen framgår att 
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående ändring av detaljplan 313 för Ludvika Gård 1:404 med flera 
”Kvarteret Solsidan” i Ludvika. Syftet är att möjliggöra för en aktivitetshall för 
padeltennis och liknande verksamheter. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 23 

december 2019.

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2020-01-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 7 Dnr 2018/70

Uppföljning av intern kontroll 2019 för kultur- och 
fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 2019 års 
plan för intern kontroll.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 18 december 2019 från förvaltningen framgår att 
kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag skulle följa upp:

1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med?

2. Redovisas representation enligt interna regler?

Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern 
kontroll 2019, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp.

För kultur- och fritidsnämnden beslutades om följande kontrollpunkter:

3. Finns rutiner för att använda säkerhetsutrustning?

4. Finns det policy om rökförbud och hur regleras den i så fall inom verksamhetsområdena?

5. Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt?

Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen ha 
rapporterat sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter.

I några fall visar uppföljningen av de kommungemensamma punkterna att det 
inte finns några större anmärkningar, men det finns också allmänt 
förekommande brister. Kultur- och fritidsnämnden visar på brister i hur 
representation redovisas. En annan brist är att inköp av varor och tjänster i 
förhållandevis stor utsträckning görs från leverantörer som kommunen inte har 
avtal med. I de fall uppföljningarna pekar på brister har förvaltningen redan 
vidtagit förbättringsåtgärder Vad gäller redovisningen av representation finns 
ett önskemål från förvaltningen att – som en kommungemensam åtgärd – det 
berörda styrdokumentet ska uppdateras. 
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Vad gäller leverantörstrohet har det parallellt med den genomförda 
internkontrollen skett ett omfattande arbete och redan påbörjats, vidtagits 
respektive planerats flera kommunövergripande åtgärder för att stärka och 
kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela 
organisationen. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 18 

december 2019.

_____

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

2020-01-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 8 Dnr 2019/62

Investeringar 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till prioriteringar för investeringar 
2020.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 15 november 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en rambudget på 4 900 000 kronor för 
investeringar under 2020. Rambudgeten är generell vilket innebär att kultur- 
och fritidsnämnden beslutar om prioriteringarna.

Tjänstemannaförslaget är att 4 900 000 kronor används till följande 
investeringar:

- Idrottsmateriel på idrottsplatser

- Släpvagn och robotgräsklippare 

- Ismaskin vid Grängesvallen

- Belysningsarmaturer och markåtgärder vid elljusspåret i Fredriksberg

- Elektroniska måltavlor vid Gräsmossens skyttecentrum

- Teknik och AV utrustning 

- Inventarier vid sporthallar, ABB Arena, Folkets Hus, bibliotek, 
fritidsgårdar

- Utrustning badplatser

- Ljungåsens friluftsområde

- RFID för biblioteken

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 15 

november 2019.

_____

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

2020-01-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 9 Dnr 2019/62

Budget, mål och verksamhetsplan 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan med 

tillhörande budget 2020.

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till målaktiviteter 2020.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2020 från förvaltningen framgår att med 
anledning av den tilldelade budgetramen revideras verksamhetsplanen, enligt 
bilaga i tjänsteskrivelsen.

För att uppfylla de kommunövergripande målen har förvaltningen föreslagit 
följande målaktiviteter inom de 18 olika måtten, enligt bilaga i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 8 januari 

2020.

2. Förslag till verksamhetsplan med budget daterad 8 januari 2020.

3. Förslag till målaktiviteter daterad 8 januari 2020.

______

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

2020-01-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 10 Dnr 2019/2

Revidering av delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta revidering i delegationsordning 
avseende remissyttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i anställning.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 2 december 2019 från förvaltningen framgår att 
ekonomienheten inom kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för 
handläggningen av ansökningar om rätt till lönebidrag för trygghet i anställning. 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott yttrar sig genom ett remissförfarande 
till ekonomienheten. 

Förvaltningen föreslår att remissyttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i 
anställning delegeras till förvaltningschefen. Genom en ändring av 
delegationsordningen kan handläggningen ske fortlöpande till 
kommunstyrelsens ekonomienhet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2019.

2. Delegationsordning daterad 2 december 2019.

______

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

2020-01-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 11

Verksamhetsinformation – muntlig rapport

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Information om:

 Sommarlovsmedel
 Konsthallen
 Bibliotekets sammanträdesrum
 Kultur- och fritidsverksamhetens websida
 Föreningsregistret
 Förvaltningssekreteraren och handläggaren som tillhör 

samhällsbyggnandsförvaltningens kansli flyttar till vån 3 i Folkets Hus
 Kontakt med boendeanläggningar
 Utbildningsplan för föreningar
 Handlingsplan för jubileerna 2020

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2020-01-13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 12

Konferens – Folk och kultur

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att ordinarie ledamöter i 
arbetsutskottet har möjlighet att delta en dag. Deltagaren betalar egen resa, 
utgår inget arvode.

Beskrivning av ärendet
En konferens om kultur och folk den 5 – 8 februari 2020 i Eskilstuna.
______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
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