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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-10-27 

Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid IT-enheten Valla, Ludvika kl. 15:00-16:30 

Beslutande ledamöter Susanne Andersson (S) 
Sten G Johansson (V) 
Mohammed Ouafi (S) på distans 
Eva Marie Tomtlund (M) på distans 
Mona-Lisa Jansson Gleimar (S) på distans 
Stefan Karlsson (L) på distans 
Anders Sjödin (C) tjänstgörande ersättare för Nadja Eriksson (C) på distans 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Ulrika Sundin, nämndsekreterare Göran Gullbro, verksamhetschef 
Lena Jansson, nämndsekreterare Kultur/Ungdom/Kansli 
Jan Lundberg, förvaltningschef på distans Peter Hoxell, verksamhetschef 

Fritid/Idrott 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer § 67-75 
Ulrika Sundin 

Ordförande 
Susanne Andersson 

Justerande 
Eva Marie Tomtlund 

Organ 

Sammanträdesdatum 

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

Kultur- och fritidsnämnden 

2020-10-27 Paragrafer § 67-75 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Datum då anslaget tas ned 

Protokollet förvaras på våning 3 i Folkets hus Ludvika 

Underskrift 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-10-27 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendelista 

Anmälan av extra ärende 
Val av justerare 

§67 Budgetuppföljning per den sista 2019/62 
september 

§68 Avgifter 2021 2020/113 
§69 Omfördelning av investeringsmedel inom 2019/62 

ramen för 2020 års budget 
§70 Fortsättning av projekt ungdomsledare, 2020/116 

Ludvika ridklubb 
§71 Remissvar Skolplan VBU 2021-2025 2020/104 
§72 Kobbanpriset 2020 2020/90 
§73 Verksamhetsinformation 
§74 Delegationsbeslut 2020/4 
§75 Meddelande 2020/117 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-10-27 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 67 Dnr 2019/62 

Budgetuppföljning per den sista september 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport enligt 
bilaga per den sista september 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Det ekonomiska utfallet för september månad för samtliga verksamheter inom 
kultur- och fritidsnämnden ligger på en positiv avvikelse om 1 777 tkr jämfört 
mot periodbudgeten. Det positiva utfallet är beroende på bland annat att 
extrasatsningar inte kommit igång på grund av Covid-19 samt en generell 
återhållsamhet vad gäller kostnader inom hela kultur och fritid. 

På intäktssidan ses ett bortfall, på grund av rådande coronapandemi, vad gäller 
uthyrning av lokaler samt badande i sporthallen, inklusive skolbad. Bortfallet 
kommer att fortsätta öka så länge rådande pandemi fortsätter. Förvaltningen 
har i sin prognos beräknat med en påverkan på intäkterna resten av året. 

Prognosen på helåret, inklusive handlingsplaner visar på ett underskott i 
budgeten på 594 tkr. Handlingsplaner med åtgärder antogs av nämnden vid 
rapporteringstillfälle 2 och 3 på för att motverka intäktsbortfallet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 19 

oktober 2020. 

2. Årsprognos drift september 2020 KFN. 

3. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 12 oktober 2020 §42. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Förvaltningschef
Verksamhetschef kultur och ungdom 
Verksamhetschef fritid och idrott 
Ekonom 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-10-27 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 68 Dnr 2020/113 

Avgifter 2021 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändringar av avgifter för 2021. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att omvärldsbevaka prissättning i
närliggande kommuner. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden balanserar sin budget årligen genom intäkter som 
avgifterna genererar. Lokaler, planer och hallar är subventionerade utifrån de
verkliga driftskostnaderna. Förslaget till avgifter ska i första hand stimulera 
barn- och ungdomsverksamhet men även främja och möjliggöra olika
aktiviteter bland vuxna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 

oktober 2020. 

2. Förslag till avgifter 2021 

3. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 12 oktober 2020 §44. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten 
Verksamhetschef fritid och idrott 
Verksamhetschef kultur och ungdom 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



5

 
   

     

  
 

 

 
 

  

   
  

 
 

     

 

      
   

 
           

        
   

            
         

 

 
           

            

            
                

        

            
       

   
           

            
           

           
         

           
           
           

               
 

            
                

        

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-10-27 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 69 Dnr 2019/62 

Omfördelning av investeringsmedel inom ramen för 
2020 års budget 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga en investeringsram i 2020 

års investeringsbudget för åtgärder i Räfsnäs ridanläggning på 
sammanlagt 350 tkr. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att det är av vikt att investerings 
projektet elljusspår i Fredriksberg reserveras pengar 2020/2021 för att 
färdigställas. 

Sammanfattning 
I uppföljningen av investeringar för september månad kan ses att prognosen 
visar på ett överskott på beslutade investeringsramar på sammanlagt ca 560 tkr. 

Ludvika ridklubb har signalerat ett akut behov att åtgärda underlaget i ridhuset 
samt att byta ut vissa staket i de fasta hagarna. Byte av underlag i ridhuset 300 
tkr samt staket 50 tkr, summa 350 tkr. 

Förvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar att tillstyrka av skapa en ram 
för dessa åtgärder i 2020 års investeringsbudget. 

Beskrivning av ärendet 
I uppföljningen av investeringar för september månad kan ses att prognosen 
visar på ett överskott på beslutade investeringsramar på sammanlagt ca 560 tkr. 
Bland de investeringar som blir billigare än budgeterat ses projektet med 
införande av RFID på biblioteken (-50 tkr), Utrustning badplatser (-143 tkr), 
Fredriksberg elljusspår (-350 tkr) och Ljungåsen friluftsområde (-110 tkr). 

Trots att vissa investeringsprojekt beräknas bli dyrare än beräknat: Inköp av 
ismaskin (+81 tkr) samt utrustning till Gräsmossens skyttecentrum (+17 tkr) så 
kommer totalen av beslutad investeringsram, 5 272 tkr, för kultur- och 
fritidsnämnden att bli lägre än budgeterat, 4 705 tkr, dvs en differens på ca 560 
tkr 

Ludvika ridklubb har signalerat ett akut behov att åtgärda underlaget i ridhuset 
samt att byta ut vissa staket i de fasta hagarna. Byte av underlag i ridhuset 300 
tkr samt staket 50 tkr, summa 350 tkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(2) 

Förvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar att tillstyrka skapa utrymme 
för dessa åtgärder i 2020 års investeringsbudget. 

Ekonomiska konsekvenser 
Tillägg av dessa investeringsprojekt ryms i av kommunfullmäktige beslutad 
investeringsram för 2020. Då andra investeringsprojekt blivit lägre så ska heller 
inte drifts- och kapitaltjänstkostnader heller öka mot budget. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 

oktober 2020. 

2. Uppföljningar investeringar september 2020. 

3. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 12 oktober 2020 §43. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Verksamhetschef fritid och idrott 
Verksamhetschef kultur och ungdom 
Ekonomienheten, kommunstyrelsens förvaltning
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

2020-10-27 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 70 Dnr 2020/116 

Fortsättning av projekt ungdomsledare, Ludvika 
ridklubb 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att även för 2021 ge möjlighet för 

Ludvika ridklubb att söka bidragsmedel till en ungdomsledare med upp 
till 200 000 kr. 

2. Ludvika ridklubb ska redovisa hur bidraget används i en skriftlig 
halvårsrapport till nämnden senast augusti månad 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Av Dalarnas alla ridklubbar så har Ludvika Ridklubb den näst största 
verksamheten för barn och unga. Allt fler unga väljer att uppehålla sig på 
ridanläggningen före och efter ridlektion eller att vistas i stallmiljön även om de 
inte har någon ridlektion inplanerad. På nämndssammanträdet den 10 
december 2019, § 90, beslutade nämnden att avsätta 200 tkr i en riktad 
bidragspott som var möjlig för Ludvika ridklubb att söka för att utveckla en 
funktion som ungdomsledare på ridklubben under 2020. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser med det stora antal barn och unga som 
nyttjar Räfsnäs ridanläggning så finns det grund för att fortsatt ge bidragsmedel 
på 200 000 att söka för att Ludvika ridklubb ska kunna fortsätta med en 
ungdomsledare under kommande år. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 augusti 2019 att uppdra till 
förvaltningen att utreda ekonomi och förutsättningar för att ge 
verksamhetsbidrag till en ungdomsledare vid Ludvika Ridklubb. På 
nämndssammanträdet den 10 december 2019, § 90, beslutade nämnden att 
avsätta 200 tkr i en riktad bidragspott som var möjlig för Ludvika ridklubb att 
söka för att utveckla en funktion som ungdomsledare på ridklubben. 

Ridklubben skickade in en halvårsrapport över sin verksamhet och hade även 
en muntlig redovisning för nämnden i augusti månad, § 59 (KFN 2020/96) 

Ridanläggningen vid Räfsnäs som ägs av Ludvika kommun renoverades och 
byggdes om utifrån föreningens behov och invigdes år 2018. Med de nya 
lokalerna har det skapats en viktig mötesplats för barn och unga (framför allt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(3) 

tjejer) med ny samlingslokal och café. Av Dalarnas alla ridklubbar så har 
Ludvika Ridklubb den näst största verksamheten för barn och unga. Allt fler 
unga väljer att uppehålla sig på ridanläggningen före och efter ridlektion eller att 
vistas i stallmiljön även om de inte har någon ridlektion inplanerad. 
Verksamheten kring hästar och ridsporten engagerar de unga som gör tjänst 
som minivärdinnor, värdinnor, helgjourer, med mera. 

En betydande del av Ludvika ridklubbs verksamhet omfattar personer med 
funktionsvariationer, ca 20 %, där kontakten med hästarna är mycket viktig och 
vetenskapligt bevisad främjande. 

Ludvika ridklubb har själva inte de ekonomiska medlen för att tillskapa resurser 
för att ta hand om och engagera de ungdomar som vistas på Räfsnäs 
ridanläggning utanför ridlektionstid. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser med det stora antal barn och unga som 
nyttjar Räfsnäs ridanläggning så finns det grund för att fortsatt ge bidragsmedel 
att söka för att Ludvika ridklubb ska kunna inrätta en ungdomsledare under 
kommande år. 

Under det gångna året har verksamheten på ridklubben starkt påverkats av den 
pågående coronapandemin, och det har därför varit svårt att få till en normal 
verksamhet gentemot ungdomarna via deras funktion som ungdomsledare. 
Verksamhet har dock bedrivits så långt det varit möjligt efter rådande 
förutsättningar. 

Dessa bidragsmedel behöver villkoras till just en ungdomsledare och ridklubben 
ska återrapportera använda bidragsmedel till kultur och fritidsverksamheterna. 

Förvaltningen anser även att ungdomsledaren på Ludvika ridklubb ska bjudas 
in till de möten som anordnas av Ludvika kommun för de kommunala och 
externa fritidsgårdarna inom kommunen. På detta sätt sker ett bra 
kunskapsutbyte om verksamhet och omvärldsbevakning. 

Verksamhetsbidraget och återrapporteringen föreslås handläggas av 
Fritidsgårdarna, verksamhet 442. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ludvika Ridklubb ges försatt möjlighet för 2021 att söka bidrag upp till 200 000 
kronor för en ungdomsledare. För verksamhetsbidraget för ungdomsledare 
Räfsnäs ridklubb och uppföljning ansvarar verksamhet 442, 
fritidsgårdsverksamhet. 

De 200 000 kronor som anslås till år 2021 finns budgeterat inom 
fritidsgårdsverksamhetens ram. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 2 

oktober 2020. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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3(3) 

2. Delårsrapport från Ludvika ridklubb, KFN 2020/96. 

3. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 12 oktober 2020 §45. 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Verksamhetschef Kultur och ungdom för kännedom
Verksamhetschef Fritid och idrott för kännedom 
Enhetschef Fritidsgårdar för verkställande
Ludvika Ridklubb för kännedom 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

2020-10-27 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 71 Dnr 2020/104 

Remiss Skolplan VBU 2021-2025 

Beslut 
1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta remissyttrande till sitt. 

2. Kultur- och fritidsnämnden gör följande tillägg: sista rubriken i 
skolplanen kompletteras med ordet entreprenörskap. 

Beskrivning av ärendet 
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) har arbetat fram ett förslag till ny 
skolplan för åren 2021- 2025. Skolplanen är den lokala utbildningspolitiska 
strategin för att nå en ökad måluppfyllelse i forma av högre betyg och färre 
avhopp i gymnasieskolan. Det är direktionens, styrelsen för VBU, viljeinriktning 
för att skapa utbildningar av högsta kvalitet. Tillsammans med de nationella 
styrdokumenten utgör skolplanen ramen för arbetet hos VBU. I skolplanen 
finns en frihet att vara tydlig med vad som bör prioriteras. I skolplanen trycks 
det på att värdegrunden är viktig. 

Skolplanen är indelad i tre huvudområden, Vision, Särskilt politiskt uppdrag 
och de fyra strategierna. 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen anser att det är bra att förslag till skolplan är kortfattad, 
övergripande och lättläst. Skolplanen känns otydlig i sina formuleringar till vem 
som den riktar sig till, är det politiken, personalen, föräldrar eller elever. 

Det förvaltningen ser saknas är elevperspektivet i huvudområdet De fyra 
strategierna då framförallt demokrati, inflytande, jämställdhet och elevhälsa. 
Förslaget till Skolplan känns inte primärt riktat till eleverna som målgrupp. 

Vad gäller demokrati menar förvaltningen kunskap om rättigheter, till exempel 
barnkonventionen, och att elever ska ha möjlighet till påverkan genom 
elevrådsarbete med vuxenstöd. 

Förvaltningen anser att varje elev ska ha kunskap om vart de kan vända sig för 
att få stöd och hjälp, det vill säga elevhälsan. Elevhälsan är en viktig punkt både 
vad gäller den psykiska och kroppsliga hälsan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

2(2) 

Underrubriken Kontakter med näringslivet, bör bytas till rubriken 
Entreprenörskap då det skulle visa på ett elevfokus i strategin samt mer konkret 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 15 

oktober 2020. 

2. Förslag till skolplan för VBU 2021-2025. 

Beslut skickas till 
Ungdomskonsulent 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

2020-10-27 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 72 Dnr 2020/90 

Kobbanpriset 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Kobbanpriset 2020 till 
Basketfamiljen. 

Jäv 
Sten G Johansson deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning 
7 föreningar har inkommit med 16 förslag på kandidater till Kobbanpriset 
2020. 

Beskrivning av ärendet 
Idrottsstipendiet, Kobbanpriset, delas ut till lovande enskild idrottare eller 
förening hemmahörande i Ludvika kommun. Stipendiet är på 10 000 kronor
och delas ut årligen av kultur- och fritidsnämnden. Föreningarna nominerar 
stipendiater. 
Nominerade kandidater till Kobbanpriset är: 
Maja Furunäs, IFK Grängesberg Skidor 
Maja Furunäs lägger hela sin själ i att bli bäst i världen. Maja går på 
skidgymnasiet i Torsby och det är stor konkurrens att bli antagen. Maja tar 
ansvar för sin träning, kost och återhämtning. 
Molly Furunäs, IFK Grängesberg Skidor 
Molly Furunäs lägger hela sin själ i att bli bäst i världen. Maja går på 
skidgymnasiet i Torsby och det är stor konkurrens att bli antagen. Maja tar 
ansvar för sin träning, kost och återhämtning. 
Ellen Heldt-Cassel, Ludvika Förening för Idrott 
En mångsidig och lovande friidrottare med kastgrenar som specialitet. Har de 
senaste åren placerat sig på Svenska Friidrottsförbundets 10-i topp lista och tog 
i år hem en fjärdeplats på Ungdoms SM 
Basketfamiljen, KFUM Ludvika 
Basketfamiljen är ett fint exempel på hur några eldsjälar kan få ungdomar med 
olika bakgrund att stortrivas och utvecklas inom basket och med varandra. Man 
har växt från 3 lag till 5 lag på några år. Ca 50 ungdomar tränas sportsligt och 
mentalt av två engagerade och kunniga ledare som ger järnet för barn och 
ungdomar har i Ludvika 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2(3) 

Ungdomarna och juniorerna: Tyra Dernfalk, Stina Dernfalk, Olga 
Rindeskog, Karin Wedman, Nils Wedman, Alicia Bergkvist, Henry 
Svens, Henrik Petrisi, Ludvika Orienteringsklubb 
Dessa ungdomar och juniorer har under året visat stort ledarskap inom 
orienteringen och på sidan av sina individuella satsningar mot Ungdoms SM 
och Junior SM. Som ledare har de haft stort ansvar för att Ludvika 
Orienteringsklubbs tävling Trampen som arrangerades i slutet av augusti. Med 
banläggning, kontrollsättning med mera lyckades tävlingen arrangeras. De har 
även bidragit till att nybörjarkurser i orientering för barn såväl vuxna har kunnat 
genomföras under hösten. Under sommaren arrangerade de även SOL-skolan 
för barn som ville lära sig orientering. Några av ungdomarna är även med i 
klubbens styrelse. 
Henrik Petrisi, Ludvika Orienteringsklubb 
Henrik har tränat orientering sedan tidig ålder. Han går nu i årskurs 3 på 
orienteringsgymnasiet i Sandviken. Henrik har visat sig extra skicklig på 
orientering då han i år vunnit distriktsmästerskapet (H18) över långdistans med 
över 6 minuter till närmaste konkurrent. Han visade på stort orienterings-
kunnande när han vann distriktsmästerskapet på medeldistans (H18). Under SM 
gick han vidare till A-final från kvalet. I hårt konkurrens placerade han sig på en 
14:e plats i både lång SM och medeldistans SM. I oktober väntar sedan sprint 
SM och sprintstafett SM där Henrik förväntas delta. 
Ludvika Ridklubbs ungdomssektion, Ludvika Ridklubb 
Ungdomssektionen visar ett otroligt engagemang med glädje och samhörighet 
för hästar och ridning, arrangerar evenemang, tävlingar och aktiviteter för att 
skapa glädje och samhörighet hos alla våra barn och ungdomar. De står för en 
otroligt viktig del av vår klubb och skapar genom sitt jobb en tydlig ”vi känsla” 
som sträcker sig över alla åldrar. 
Filip Asplund Sivelind, Ludvika Bridgeklubb 
11-åriga Filip var så intresserad av bridge att han redan som 9-åring gick 
nybörjarkurser under hösten 2018 samt våren 2019. Han blev uttagen att spela 
nybörjar SM i bridge 2019 och under Bridgefestivalen erhöll han SM silver samt 
etta respektive tv i sidotävlingarna. Under eventets utses även festivalens lirare 
där de bästa resultaten räknas in och där lyckades Filip placera sig överst. 
Hösten 2019 blev Filip uttagen i landslaget för att spela VM i Italien men 
pandemin kom emellan. Han får behålla sin plats i landslaget och sommaren 
2021 är det dags för Filip att delta. Filip utvecklas genom att lyssna på och spela 
med bättre spelare. 
Saga Svensson, Ludvika Minicircus 
Saga är en mångsidig och talang som är enormt duktig på enhjuling. Kanske är 
hon den bästas tjej vi haft genom tiderna. Hon är även bra i akrobatik och 
balanskonster. Redan som 11-åring var hon med och representerade Sverige i 
Kina ”Childrens International Art Festival” vilket är en av världens största 
internationella ungdomsfestivaler. Förra året deltog hon också med stor 
framgång i festivalen Joy of Europe i Belgrad. Saga är energisk och ger aldrig 
upp. Inget tycks vara för svårt att träna in. Hon ger allt och missar aldrig en 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

3(3) 

träning och är alltid glad och vänlig. En omtyckt kamrat som hjälper andra i 
gruppen och bryr sig om alla. Saga är mångkunnig och spelar även fotboll och 
är målvakt i innebandy. 

Ekonomiska konsekvenser 
Stipendiet är på 10 000 kronor vilket inryms i den ordinarie budgeten årligen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 5 

oktober 2020. 

2. Inskickade nomineringar. 

3. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 12 oktober §46. 

Beslut skickas till 
Pristagare 
Verksamhetschef fritid och idrott 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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______ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-10-27 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 73 

Verksamhetsinformation 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Göran Gullbro informerade om: 

- Investeringsbudget. 

- Fastighetöverföring etapp 3. 

Peter Hoxell informerade om : 

- Bandyplan. 

Jan Lundberg informerade om: 

- Sammanslagningen av KOF och SBN. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-10-27 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 74 Dnr 2020/4 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Delegationsbeslut som beslutats av tjänstemän och ordförande enligt av Kultur 
och fritidsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till 
Kultur och fritidsnämnden. 

Beslut skickas till 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2020-10-27 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 75 Dnr 2020/117 

Meddelande 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisning av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 

KFN 

Kommunfullmäktige 

KF 2020-09-07 §124 Svar på motion-Dan Andersson, både 
kultur och marknadsvärde för Ludvika. 

KFN 2019/174 

KF 2020-09-07 §122 Svar på motion En ingång i kommunen 
med Ambulerande kommunkontor. 

KFN 2019/40 

KF 2020-06-01 §86 Sammanslagning av kultur- och 
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden och bildande av 
ny nämnd. 

KFN 2020/17 

Kommunstyrelsen 

KS 2020-06-23 §129 Kommunövergripande rapportering av 
målaktiviteter och ekonomi, uppföljningstillfälle 2, år 2020 

KFN 2019/62 

KS 2020-06-23 §134 Grundläggande granskning avseende 
ansvarsutövande 2019. 

KFN 2020/54 

KS 2020-06-23 §137 Utredningsuppdrag gemensam 
nämndadministration. 

KFN2019/79 

Beslut skickas till 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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