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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 21 Dnr 2017/24

Kulturstrategi för Ludvika kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka förslag till kulturstrategi 

för Ludvika kommun på remiss till kommunens samtliga nämnder och 
bolag.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förslaget till kulturstrategi även 
samråds med kulturföreningar och studieförbund i Ludvika kommun, 
Landstinget Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Dalarnas museum 
samt Ekomuseum Bergslagen.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2018 från förvaltningen framgår att 
Ludvika kommuns kulturstrategi har som syfte att ge en långsiktig färdriktning 
för hur hela kommunen ska utvecklas inom kulturområdet. För att få ett så 
förankrat dokument som möjligt så ska strategin samrådas genom ett 
remissförfarande till övriga kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer 
inom kulturområdet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterad 23 februari 

2018.

2. Kulturstrategi för Ludvika kommun.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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1(2)
Datum

2018-02-23
Diarienummer

KFN  2017/24 - 86
Kultur- och fritidsförvaltningen
Göran Gullbro, 0240-861 54
goran.gullbro@ludvika.se 

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturstrategi för Ludvika kommun

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka förslag till kulturstrategi 

för Ludvika kommun på remiss till kommunens samtliga nämnder och 
bolag.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förslaget till kulturstrategi även 
samråds med kulturföreningar och studieförbund i Ludvika kommun, 
Landstinget Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Dalarnas museum 
samt Ekomuseum Bergslagen.

Sammanfattning
Ludvika kommuns kulturstrategi har som syfte att ge en långsiktig färdriktning 
för hur hela kommunen ska utvecklas inom kulturområdet. För att få ett så 
förankrat dokument som möjligt så ska strategin samrådas genom ett 
remissförfarande till övriga kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer 
inom kulturområdet.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun ska verka för att ge möjligheter till delaktighet i kultur och 
riva de hinder som står i vägen för alla människors rätt till detta. Yttrandefrihet, 
konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är grundförutsättningar. 
Variationen i uttryck, verksamheter och aktörer är grunden för ett rikt kulturliv 
och måste värnas, lyftas fram och utvecklas.

Kultur har, förutom sitt egenvärde, en betydande roll för utvecklingen i andra 
områden som till exempel hälsa, utbildning, stadsutveckling, besöksnäring och 
näringsliv. Därför är det viktigt att se kulturen i ett vidare perspektiv i 
utvecklingen av Ludvika kommun.

Förslaget till Ludvika kommuns kulturstrategi har som syfte att ge en 
färdriktning, efter kommunfullmäktiges fastslagna strategiska målområden och 
kommunövergripande mål, för hur hela kommunen ska utvecklas inom 
kulturområdet.
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Kultur är en strategisk fråga för hela kommunen och för att uppnå de 
strategiska och kommunövergripande målen krävs samverkan mellan nämnder, 
kommunala bolag, näringsliv och övriga aktörer inom kulturområdet.

För att få en så förankrad strategi som möjligt så bör dokumentet samrådas 
genom remissförfarande till övriga kommunala nämnder och bolag samt 
samrådas med andra aktörer inom kulturområdet.

Intentionen är att kulturstrategin efter remissförfarandet går till fullmäktige för 
beslut och blir ett kommunövergripande verktyg för att göra handlingsplaner 
och sätta verksamhetsmål för kultur inom hela kommunkoncernen.

Laila Dufström
tf Förvaltningschef

Göran Gullbro
Verksamhetschef

Bilagor
1. Kulturstrategi för Ludvika kommun

Beslut skickas till
Verksamhetschef kultur och ungdom
Kultursekreterare
Akten

4



STYRDOKUMENT
Sida

1(8)
Datum

2018-02-23
Diarienummer

KFN 2017/24 - 86

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kulturstrategi för Ludvika 
kommun

Dokumentnamn
Kulturstrategi för Ludvika kommun

Dokumenttyp
Styrdokument

Omfattning
Kommunövergripande

Dokumentägare
Förvaltningschef KOF

Dokumentansvarig
Kultur och 
ungdomschef KOF

Publicering
Kommunala författningssamlingen

Författningsstöd
 

Beslutad Bör revideras senast Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Diarienummer
2017/24 - 86

Revideringar Vad revideringen avsett
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Kulturstrategi för Ludvika kommun

1 Kultur
De av riksdagen antagna kulturpolitiska målen är att kulturen ska vara en 
dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att 
alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken:

 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor,

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Ludvika kommun ska verka för att ge möjlighet till delaktighet i kultur och riva 
de hinder som står i vägen för alla människors rätt till detta. Yttrandefrihet, 
konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är grundförutsättningar 
och en mänsklig rättighet. Variationen i uttryck, verksamheter och aktörer är 
grunden för ett rikt kulturliv och måste värnas, lyftas fram och utvecklas.

Kultur är även ett viktigt verktyg för att motverka och minska segregationens 
effekter.

Kultur har, förutom sitt egenvärde, en betydande roll för utvecklingen i andra 
områden som till exempel hälsa, utbildning, besöksnäring, stadsplanering och 
näringsliv. I och med detta är det viktigt att se kulturen i ett vidare perspektiv i 
utvecklingen av Ludvika kommun.

För att må bra, behöver vi en god miljö att leva i, möjligheter till upplevelser 
och som stimulerar eget skapande samt möjlighet till gemenskap med andra 
människor. När dessa fyra faktorer samspelar på ett positivt sätt gynnar det 
demokrati samt människors hälsa och välbefinnande.

Kultur ger individer och hela samhällen bättre förmåga att möta livet och dess 
förändringar. Kultur kan ge perspektivförskjutning, få människor att ifrågasätta, 
ompröva och känna empati samt att skapa sammanhang och mening. Detta är 
tätt kopplat till identitetsbildning, demokrati och solidaritet. Det har också att 
göra med individens förverkligande av sina möjligheter och drömmar. 

1.1 Definition av kultur
Kultur är uttryck som omfattar konstformerna:

 Litteratur
 Musik
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 Teater och dans
 Konst (visuell konst)
 Film
 Arkitektur
 Hemslöjd och design

Med kultur menar vi även vårt gemensamma kulturarv: 

 Museer, hembygdsföreningar och arkiv 
 Kulturmiljöer 
 Kulturhistorisk forskning och hembygdsforskning
 Folkbildning

2 Kulturstrategi
Ludvika kommuns kulturstrategi har som syfte att ge en färdriktning, efter 
kommunfullmäktiges fastslagna strategiska målområden och 
kommunövergripande mål, för hur hela kommunen ska utvecklas inom 
kulturområdet.

De strategiska framtidsfrågorna för kultur som anges i detta strategidokument 
ska i sin tur brytas ner i ett flertal konkreta förslag. Ett sätt är att utforma 
handlingsplaner med konkretisering av hur de strategiska frågorna kan 
förverkligas. Kultur- och fritidsnämnden föreslås få huvudansvaret för detta 
arbete såvida inte frågan tydligt faller inom annan nämnds/styrelses 
ansvarsområde.

Utarbetandet av handlingsplaner ska ske i bred samverkan med berörda 
nämnder och styrelser, det fria kulturlivet och andra externa aktörer. Utbudet av 
kultur ska vara jämställt, tillgängligt och dynamiskt, och stimulera till integration 
mellan olika etniska kulturer, generationer och kulturskapare.

2.1 Kulturstrategins vision och övergripande mål
Kulturstrategins utgångspunkt är Ludvika kommuns vision om att vara 
Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. 
För att uppnå visionen så finns tre strategiska målområden för åren 2016-2024 
som ska genomsyra hela kommunens prioriteringar:

 Barn och unga
 Arbete och näringsliv
 Livsmiljö

Dessa tre strategiska målområden bryts ner i fem kommunövergripande mål för 
Ludvika som beslutades 2016 och ska nås till 2020:

 En av landets bästa skolkommuner
 En bra kommun att växa upp i
 En tillväxtkommun
 En bra kommun att leva i
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 En miljövänlig kommun

För att tydliggöra kulturstrategins strategiska områden så kopplas de till de 
kommunövergripande målen 2016-2020 samt till de strategiska målområdena 
2016-2024 under respektive avsnitt.

De strategiska målområdena och de kommunövergripande målen ska även 
avspeglas i bidragsgivning, budgetfördelning och utnyttjande av resurser inom 
kultur- och fritidsnämndens kulturverksamheter.

2.2 Lagar, mål och styrdokument
Ludvika kommun styrs både av nationella lagar och regler samt regionala och 
kommunala mål och styrdokument vad gäller kulturområdet, nedan visas ett 
urval: 

 Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
 Skollag (2010:800)
 Museilag (2017:563)
 Kulturmiljölag (1988:950)
 Bibliotekslag (2013:801)
 Minoritetsspråkslagen (2009:724)
 Barnkonventionen
 Agenda 21
 Dalastrategin, Region Dalarna
 Dalarnas miljömål
 Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsplan
 Ludvika kommuns strategiska och övergripande mål
 Ludvika kommuns översiktsplan
 Ludvika kommuns biblioteksplan

3 Samverkan
Strategin grundas på synen att kultur påverkar utvecklingen av människor och 
samhället i stort, att kultur betyder något inom de flesta samhällsområden och 
att kultur inte är begränsad till den traditionella kultursektorn.

Kultur är en strategisk fråga för hela kommunen och för att uppnå målen krävs 
samverkan mellan nämnder, kommunala bolag, näringsliv och övriga aktörer 
såsom kulturföreningar på lokal nivå och kulturinstitutioner på riks- och 
länsnivå. Det är angeläget att kultur i vidare bemärkelse integreras i alla 
kommunens nämnder och styrelser. 

Kulturstrategin ger vägledning för hur kommunen i sin helhet kan utvecklas 
med hjälp av kultur. Strategin tillsammans med handlingsplaner ska användas 
som verktyg i arbetet med att sätta verksamhetsmål för kultur i samtliga 
kommunala verksamheter.
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De strategiska områdena förverkligas genom att handlingsplaner med kortare eller 
längre perspektiv tas fram. Fokusområdena i dessa handlingsplaner kan variera 
över tid och kan kopplas till prioriterade områden, trender i samhället samt till 
utmaningar som identifieras i kommunens övergripande omvärldsanalyser. I 
handlingsplanerna sätts rollerna för det praktiska arbetet, vilket stärker 
samverkansarbetet mellan kommunens verksamheter då arbetet på så sätt 
införlivas i ordinarie verksamhetsplaner och budgetprocesser för kommunens 
nämnder.

Ansvaret för arbetet med handlingsplaner ligger hos respektive förvaltning eller 
bolag i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Representanter från 
berörda förvaltningar ingår i arbetet. Utformandet av planer kan ske i 
samverkan med näringsliv, föreningar, studieförbund och andra aktörer om de 
berörs.

3.1 Strategiska områden
 Verka för att kommunfullmäktige och nämnder antar kulturpolitiska 

mål.
 Verka för att handlingsplaner för kultur tas fram med utgångspunkt från 

kulturstrategin.
 Vara en aktiv part i kultursamverkansmodellen tillsammans med 

landstinget och övriga dalakommuner.
 Ludvika kommun ska som helhet vara mer aktiv att ansöka medel 

externt inom kulturområdet.
 Stödja folkbildning.

4 Kultur som en del av samhällsplaneringen
Konst och kultur är en motor i samhällsutveckling och har en självklar plats 
inom stads- och landsbygdsutveckling. Här används kultur i bred mening och 
värnar allt från arkitektur och offentlig konst till människors möjlighet att mötas 
och delta i olika aktiviteter. 

Kultur bidrar till attraktionen till platsen, stärker den lokala identiteten, ökar 
välbefinnandet och kan fungera som läkande miljöer. Kultur kan även minska 
den socioekonomiska segregationen. 

För att utveckla Ludvika kommun som ett varumärke som skapar tillväxt, en 
plats där boende trivs och känner sig trygga och dit besökare vill åka, behövs 
kultur som en tillväxtfaktor, brobyggare och integrationsskapare. 

Utgångspunkten är ett helhetsperspektiv utifrån kommunens samlade resurser. 
Samtliga kommunala nämnder och bolag har ansvar. Det är också viktigt att 
medborgarens bjuds in och ges utrymme för att delta i kulturplaneringen. I 
begreppet kulturella resurser ingår både kultursektorn och kreativa näringar 
liksom immateriella värden såsom traditioner, kreativitet och framtidstro. 

Kultur ska vara en integrerad del av planprocessen. All offentlig verksamhet har 
också ett ansvar för att offentlig konst integreras i våra samhällsmiljöer. Genom 
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att till exempel utveckla mötesplatser för kulturaktiviteter i det offentliga 
rummet så ökar förutsättningarna för intressegemenskap, närheten och utbytet 
mellan människor underlättas, vilket har positiva effekter på hälsa, integration, 
delaktighet och utveckling. Inte minst är det av vikt att skapa mötesplatser 
mellan generationer och människor med olika kulturell bakgrund. Sådana 
mötesplatser kan vara permanenta eller tillfälligt ordnande och tas med 
planprocesserna.

Kultur är därmed en ingrediens i tillväxtarbetet, och ska vara en del i 
planeringen av hur vår kommun ska se ut och vilket samhällsklimat vi vill ha 
vilket genererar en förbättrad stadsplanering och ökad demokrati.  Genom att 
stärka platsens identitet, eller fånga platsens själ, skapas ett mer attraktivt och 
hållbart samhälle.

4.1 Strategiska områden
 Anpassa kommunens lokaler och anläggningar för att stimulera 

medborgarnas möten och aktiviteter.
 Skapa naturliga och kreativa mötesplatser i den offentliga miljön.
 Utvärdera kulturplanering/Cultural planning som en arbetsmetod för 

Ludvika kommuns stadsplanering, planprocesser och ortsutveckling.
 En kommunövergripande policy och riktlinjer för konstnärlig 

gestaltning av offentlig miljö ska träda i kraft 2018. 

5 Kulturarvet
Området som idag utgör Ludvika kommun har präglats framför allt av 
bergsbruk och finnkolonisation, men även ett till ytan mindre småskaligt 
jordbrukslandskap. Med det långvariga bergsbruket som sträckte sig över flera 
hundra år har landskapet fått en karaktäristisk prägel med en riklig mängd 
gruvor, hyttor, bergsmansgårdar, industribebyggelse och andra lämningar från 
bergshanteringen. Som ett led i att befolka de stora skogarna i kommunens 
västra delar växte det fram en finnkolonisation som och bröt ny mark genom 
svedjebränning under 1500- och 1600-talen. Dessa miljöer och minnen skapar 
den själ som särskiljer vår kommun från andra. 

Kulturmiljöer och kulturarv är en stark infrastrukturell faktor med 
tillväxtstimulerande egenskaper och är en resurs för tillväxt och utveckling. Det 
är kommunen och alla dess invånares ansvar att ta vara på detta kulturarv och 
med eftertanke värna och utveckla bebyggelsen i staden och i landskapet. Vi 
måste tillvarata vårt gemensamma kulturarv och låta det vara en levande källa 
för historia, inspiration för framtida utveckling och utgöra en del av framtidens 
Ludvika.

5.1 Strategiska områden
 Upprätta kulturmiljöprogram för hela Ludvika kommun
 Riksintressen ska redovisas i översiktsplanen samt beskriva dessa 

miljöers roll i planen.
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 Ta tillvara på kommunens karaktär och historia i planprocesser.
 Tydligare visa hur kulturmiljöerna kan bli en tillgång som besöksmål, till 

exempel genom fördjupat samarbete med lokala museer, 
hembygdsföreningar och regionala aktörer som Ekomuseum Bergslagen 
och Dalarnas museum.

 Verka för att de som äger och förvaltar värdefulla miljöer och 
byggnader värnar om dessa.

 Skapa en framgångsrik och hållbar kulturmiljövård i ett långsiktigt 
perspektiv.

 Verka för en lösningsorienterad planering där platsernas värden och 
potential tillvaratas på bästa sätt.

6 Kultur för alla
Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och 
kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever 
i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska 
inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och 
konst. 

Kultur är ett verktyg som kan användas i skolan för att uppnå bättre resultat i 
till exempel svenska, historia och matematik, men även för att lösa konflikter, 
stärka gruppkänslan samt lära ut ett kreativt och problemlösande 
förhållningssätt(så kallade estetiska läroprocesser). För barn med särskilda 
behov är kulturella aktiviteter extra viktigt då rörelse, musik, rytmik och bild 
kan göra att de lyckas bättre i skolan.

Kultur i vård och omsorg är ett överlägset redskap för att möta fysiska, sociala 
och andliga behov. Musik- och bildterapi kan till exempel påskynda läkning av 
både kropp och själ. Dessutom främjar närhet och kommunikation mellan 
människor hälsan. Om du är aktiv i en kör, teater, slöjdar eller likande bidrar 
det, enligt undersökningar, till ditt välbefinnande.

I Ludvika finns ett rikt föreningsliv och tillsammans står dessa föreningar för 
ett stort och rikt utbud av aktiviteter inom kulturområdet. 
Ludvika kommun vill att ännu fler människor ska kunna få chans att upptäcka 
och uttrycka sin kreativitet, få möjlighet till en meningsfull fritid och känna 
gemenskap med andra genom ett stort utbud av aktiviteter inom ett så brett 
område som möjligt. Kommunen ska stödja den verksamhet som frivilliga 
krafter bedriver och, där det är nödvändigt och lämpligt, komplettera med ett 
kommunalt utbud. Det kommunala utbudet ska främst prioritera 
kulturaktiviteter för barn och ungdomar.

6.1 Strategiska områden
 Kulturgaranti för barn i för- och grundskolan
 Fördjupad kommunal samverkan kring Skapande skola
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 Utvecklande av estetiska läroprocesser i skolan
 Kultur som hälsofrämjande faktor i vård- och omsorgsverksamheter
 Ökad kommunal budget för bidrag till kulturföreningar och 

studieförbund 
 Öka ungas möjlighet till inflytande och tillvaratagandet av deras åsikter
 Stimulera allmänhetens delaktighet och deltagande i kulturella aktiviteter
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 22 Dnr 2018/21

Dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen, daterad 20 februari 2018.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2018 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 dokumenthanterings-
planen ska framgå fastställda gallringsfrister. Gallringsfrist är den tid som ska 
förflyta innan gallringsbara handlingar får gallras ut dvs. förstöras.

Dokumenthanteringsplanen ska revideras varje år.

Kultur och fritidsförvaltningen har upprättat en dokumenthanteringsplan för år 
2018 för kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen, 
daterad 20 februari 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterad 20 februari 

2018.

2. Dokumenthanteringsplan daterad 20 februari 2018.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-03-07

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 23 Dnr 2017/6

Information – Verksamhetsberättelse 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Tf förvaltningschefen informerar om verksamhetsberättelse från:

 Bokningscentral
 Fritidskonsulent
 Idrottsanläggningar
 Omsorgsfritid
 Sporthallar
 Folkets Hus
 Allmänkultur och kulturmiljövård
 Ungdomskonsulent
 Biblioteksenheten
 Fritidsgårdar och Ungdomens Hus
 Integrations- och etableringscenter

Beslutsunderlag
1. 11 verksamhetsberättelser från förvaltningen.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017 bokningscentral

Bokningscentralen tar emot bokningar för idrottshallar, Folkets hus, gymnastikhallar, 
fotbollsplaner och idrottsanläggningar från alla målgrupper. Även kultur- och 
fritidsförvaltningens egen bilpool började bokas via BC. Idrottsföreningarna är den största 
målgruppen och de ansöker om halltider under våren som sedan handläggs för hela höst- 
och vårsäsongen.  

Händelser av betydelse

- Bokningscentralen minskade bemanningen

- Anläggningsråd med föreningar på Folkets hus. För att få bättre dialog.

- Information om Bokningscentralen och bokning via webben genom utskick och 
föreningsträffar under året.

- Träffar med föreningar för planering av matchtider för fotbollsplaner och 
inomhushallar.

- Studiebesök på arenor för inspiration till en ny arena i Ludvika.

- Vara med i planeringsstadiet för nya arenan och föra fram föreningarnas tankar.

Budget

Budget 2017 var 30 tkr

Driftsplan

- Utveckla och underhålla bokningsprogrammet Fri4 regelbundet.

- Utbildningsinsatser för personal i FRI4 (bokningsmodulen) under året.

- Information om Bokningscentralen och bokning via webben genom utskick och 
föreningsträffar under året.

Årsarbetare och personalekonomi

2 årsarbetare
Personalekonomi: 890 tkr

Investeringsplan

Nyckeltal/verksamhetsmått

Verksamhetsplan/presentation Budget 2017 Bokslut 2017 Bokslut 2016
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Antal uthyrningstimmar genom 
bokningscentralen

34000 33919 timmar 35000 timmar

Antal uthyrningstillfällen 14500 14501 tillfällen 13000 tillfällen
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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017 fritidskonsulent

Löpande under året har det även varit verksamhetsträffar med flera av Ludvika Kommuns 
föreningar för att stödja, uppmuntra och underlätta. 
Under 2017 ingick fritidskonsulenten i tjänstemannagruppen som handla 
integrationsbidraget. Under hela året har det förekommit flertalet föreningsdialoger 
angående framtidsutveckling inom kommunen. 

Ett annat verktyg som använts under året har varit anläggningsråd, träffar med berörda 
föreningar, LKFAB och tjänstemän för olika anläggningar. 
Under hösten genomfördes skolinformationsträffar, där kultur och fritids verksamhet 
presenterades för skolungdomar från flera skolor i kommunen. 
Under hösten genomfördes bidragshandläggningen. 
Idrottsfrukostar återstartades i samarbete med Dalaidrotten, Samarbete med 
Smedjebackens kommun fördjupades. 
Flera nya ansökningsblanketter har tagits fram under året. De har även tagits fram nya 
rutiner där fritidskonsulenten har varit inblandad. 
Det har genomförts ett flertal föreläsningar riktade till föreningarna inom olika områden 
(Rädda barnen, Dalaidrotten, säkerhetsarbete, försäkringar med mera). 
Fritidskonsulenten hjälpte till vid handläggningen av matchtider och träningstider. 
Föreningskonsulenten har träffat och deltagit i arbete kring den nya idrottsarenan i Marnäs 
(studiebesök och föreningsträffar) samt flera av kommunens nya och kommande 
detaljplanearbeten. Några nya anläggningar anlades (Ridhuset, Cricket pitch, utomhus 
tennisbanor och Väsman Arena bland annat).

Händelser av betydelse

- Deltagartillfällen, lokalt aktivitetsstöd 124 308

- Sommarlovsaktiviteter med 13 medverkande föreningar

- Må Bra dagarna

- Samarbete med Smedjebackens kommun gällande avgifter för föreningar

- Utbildningar

- Bidragshandläggning

- Dialog och arbete kring den nya idrottsarenan i Marnäs

- Nytt ridhus, cricket pitch, utomhus tennisbanor och Väsman Arena
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Budget

Budgeten för föreningsservice fördelades enligt följande:

- Bidrag till föreningar 2 000 tkr

- Lokalhyra 1408 tkr

Driftsplan

- Våren:

o Anläggningsråd

o Verksamhetsträffar

- Sommaren:

o Sommarlovsaktiviteter

- Hösten:

o Föreläsningar

o Må Bra dagarna

o Bidragshandläggning

o Match-/träningstider i Fri4

- Vintern:

o Utbildningsplan för 2018

o Årsredovisning och summering av året som gått

Årsarbetare och personalekonomi

1,0 årsarbetare. Enheten fritid och idrott har en fritidskonsulent som tillmötesgår 
föreningarnas behov av service 
Personalekonomi: 458 tkr

Investeringsplan

Nyckeltal/verksamhetsmått

Verksamhetsplan/presentation Budget 2017 Bokslut 2017 Budget 2016
Föreningsdialoger 100 108 13 stycken
Anläggningsråd 17 13 7 stycken
Utbildningar/föreläsningar 5 5 2 stycken
Nybildade föreningar 2 4 2 stycken
Skolinformation 12 12 träffar 12 träffar
Deltagartillfällen, lokalt aktivitetsstöd 120 000 stycken 124 308 stycken 65000 stycken
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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017 idrottsanläggningar

Med idrottsanläggningar avses fotbollsplaner, ishall, bandyplan, friidrottsanläggning, 
skidspår, vandringsleder samt friluftsbad. Idrottsanläggningar finns inom hela kommunen 
och är viktiga för olika verksamheter inom fritid, idrott, evenemang, för föreningar, 
organisationer, företag, skola och allmänhet. Målsättningen är att ha en god service och 
tillgänglighet men även att anläggningarna underhålls och utvecklas. Ett nära samarbete sker 
med föreningar avseende deras behov samt aktiviteter.

Händelser av betydelse

- Nystartsarbete för 3 personer

- Föreningsdialog gällande den nya idrottsarenans utformning samt kringytor

- Anläggningsråd i samverkan med föreningar och LKFAB

- Anlagt en cricket pitch vid Räfsnäs idrottsområde

- Grönytevård vid 15 olika kultur-, idrotts- och friluftsanläggningar

Budget

Budget 2017 för idrottsanläggningar är 6376  tkr
Bokslut 2017 för idrottsanläggningar är 7523 tkr

Driftsplan

Ishallen: is mellan veckorna 35-10
Bandybanan: is mellan veckorna 47-10
Konstgräsplanen: spelbart mellan veckorna 10-50
Fotbollsplaner: spelbart mellan veckorna 18-39
Friidrottsanläggningen: mellan vecka 14-44
Friluftsbaden: mellan veckorna 24-38

Årsarbetare och personalekonomi

12 årsarbetare ansvarar för skötseln av idrottsanläggningarna samt Folkets hus
Personalekonomi: 5875 tkr

  
Investeringsplan

50 tkr, fotbollsmål

50 tkr, handikappramp vid Ljungåsen
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450 tkr, utrustning badplatser

Nyckeltal/verksamhetsmått

Verksamhetsplan/presentation Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
Fotbollsplaner 9 9 9
Ishall 1 1 1
Bandybana 1 1 1
Friidrottsanläggning 1 1 1
Friluftsbad 14 14 14
Kilometer skidspår vid Ljungåsen 22,6 22,6 22,6
Kilometer elljusspår 13,5 13,5 13,5
Antal timmar som hyrs ut på ett år 3300 3288
Kostnad per invånare 442 467
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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017 omsorgsfritid

Ludvika kommun har till uppgift att verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir 
tillgängligt för personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Syftet är att i största möjliga utsträckning ge människor med 
funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra, dvs. att de ska kunna ta del av det 
allmänna fritids- och kulturutbudet utifrån sina egna förutsättningar både som åskådare till 
olika evenemang och som aktiva utövare av verksamheten. Enligt avtal med Smedjebackens 
kommun erbjuds omsorgstagarna i Smedjebacken samma aktivitets- och fritidsutbud.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
är antagen och gäller i Sverige sedan 2009. Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige 
ska följa konventionens artiklar. Konventionen ska främja, skydda och säkerställa mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning.

Mål 

 att erbjuda omsorgstagare en meningsfull kultur- och fritidsverksamhet
 att främja hälsa och välbefinnande genom olika aktiviteter
 att samverka med och integrera omsorgstagare i det befintliga kultur-, fritids- och 

föreningslivet
 att samverka med andra förvaltningar kring fritiden och personernas möjligheter att 

delta i olika aktiviteter
 att lyssna in och låta personerna komma till tals (på sina egna sätt) för att beskriva 

vilka fritidsaktiviteter de vill ha och hur de vill genomföra dem
 att samverka med Habilitering, särskola, FUB (intresseorganisation som arbetar för 

att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv) 
med flera så att personer med funktionsnedsättning får information och kännedom 
om de aktiviteter som finns och att omsorgsfritiden får veta vilka behov som finns

 att ha dialog med fritidsombuden på de olika boendena för att få och ge information 
kring deltagande i aktiviteter, planera och genomföra 2 planeringsträffar/år för 
ombud och fritidsintresserad personal (alla har inte fritidsombud)

Händelser av betydelse

- Utifrån uppdraget så har omsorgsfritiden under år 2017 haft ett fritidsutbud med 
möjlighet för omsorgstagarna att kunna välja bland: 

- 16 olika aktiviteter per vecka har erbjudits under terminerna, 11 aktiviteter per vecka 
har blivit genomförda. 

- Det har även erbjudits 58 aktiviteter förlagda mestadels till lördag eller söndag. Det 
kan vara resor, bio, fredagsmys med underhållning, Go-kart eller Vårt eget café 
(mötesplats varannan söndag med olika tema för dagen)

- Länsdans i Folkets hus
- Ljungåsdagen
- Sommarlovsprogram med gratis aktiviteter för skolelever.  
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Budget

Budget 2017 är 631 tkr

Driftsplan

- Kvartal 1. 
Sportlov, Ljungåsdag, Länsdans, träff för fritidsombud och personalträffar samt 
ordinarie verksamhet

- Kvartal 2. 
Planering fritidsutbud, fastställa sommarprogram, planering/genomförande 
Nationaldag och ordinarie verksamhet

- Kvartal 3. 
Planering/utskick Aktivitetskalender, extra sommaraktiviteter MUCF, träff för 
fritidsombud och personalträffar samt ordinarie verksamhet

- Kvartal 4. 
Planering/utskick Aktivitetskalender och ordinarie verksamhet

Årsarbetare och personalekonomi

1,5 årsarbetare
Personalekonomi: 702 tkr 

Investeringsplan
Ingen

Nyckeltal/verksamhetsmått

Verksamhetsplan/presentation Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
Aktiviteter per vecka, under terminerna 11 stycken per vecka 10 stycken 15 stycken per vecka
Aktiviteter per termin mån-fre 274 stycken per år 150 stycken 340 stycken per år
Aktiviteter på helger och lov 58 stycken per år 50 stycken 45 stycken per år
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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017 sporthallar

I begreppet sporthallar ingår Ludvika sporthall och Grängesbadet. Ludvika sporthall 
inrymmer simhall, familjebad, bowlinghall, luftskyttehall, gym (drivs av Actic), idrottshallar 
av olika storlek, ett café, personalutrymmen. Ludvika sporthall är kommunens största 
idrottsanläggning och målgrupperna är föreningar, allmänhet, skolverksamhet, medlemmar 
inom Actic samt företag. Grängesbadet är en mindre bad- och simanläggning med 
simbassänger och gym (drivs av Actic). Målgrupperna är detsamma som i sporthallen.

Händelser av betydelse

- Startat grupper för babysim och aqua fitness  

- Erbjuder HLR utbildning för KoF´s personal, lärare och allmänhet

- Sommarkul  (både i sporthallen och på utomhusbad)

- Lovaktiviteter under alla skollov

Budget

Budget 2017 för sporthallar var 13611 tkr
Bokslut 2016 blev 12151 tkr

Driftsplan

- Simundervisning vecka 2 till vecka 51

- Gruppverksamhet vecka 2 till vecka 51 

- Må Bra dag vecka 34 

Årsarbetare och personalekonomi

15 årsarbetare  ansvarar för skötseln och verksamhet inom sporthallarna.
Personalekonomi: 6268 tkr 

Investeringsplan

XX tkr för inköp av XXXX

Nyckeltal/verksamhetsmått

Verksamhetsplan/presentation Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
Simskola och vattenlek 2540 2516 stycken 2516 stycken
Simskola, vuxna 400 400 stycken 400 stycken
Simundervisning, skola 13000 11400 stycken 11314 stycken
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Bad, ungdom 16000 14000 stycken 13764 stycken
Bad, vuxna 19000 18000 stycken 17474 stycken
Föreningsverksamhet i simhallen 7000 5500 deltagartillfällen 5500 

deltagartillfällen
Kostnad per invånare 514 509 474

 

31



Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017 Folkets hus

Ludvika Folkets hus är ett förvaltningshus samt en anläggning för konferens, möten, bio och 
evenemang. Det är olika kundgrupper som bedriver sin verksamhet i de olika lokalerna. 
Kundgrupperna är bland annat Ludvika kommuns egen verksamhet, företag, föreningar och 
organisationer.  

Händelser av betydelse

- Renovering av flygel

- Ombyggnation av gradänger och byte av stolar i Star

- Uppgradering av passersystem

- Öppet hus under v44 för visning av Folkets hus

- 6 föreningsträffar för dialog om service och behov

- Grönyteskötsel på 13 idrotts - kultur och frilufts -anläggningar

Budget

Budget 2017 för Folkets hus är 2844 tkr
Bokslut 2017 för Folkets hus är 3017 tkr

Driftsplan

- Ombyggnation av gradänger och byte av stolar i Star, augusti - september

- Renovering av flygel, oktober 

- Föreningsträffar, januari september

Årsarbetare och personalekonomi

12 årsarbetare ansvarar för skötseln av Folkets hus samt idrottsanläggningarna
Personalekonomi: 5738  tkr 

Investeringsplan

90 tkr
För renovering av flygel
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Nyckeltal/verksamhetsmått

Verksamhetsplan/presentation Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016
Uthyrningstimmar 11654 11500
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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet Allmänkultur/kulturmiljövård
Bidrag, priser och stipendier

Bidrag har fördelats till studieförbund och kulturföreningar för att stärka och stimulera till god 
folkbildning och kulturverksamhet. 

Björkmanska kulturpriset, Ludvika kommuns kulturpris samt Arbetsstipendium för 
kulturverksamhet har delats ut. En uppmuntran som inspirerar till fortsatt kulturverksamhet i 
kommunen och gagnar fler. 

Allmänkultur

Hammarbacken har hållit öppet 5 veckor undersommaren. Konstutställningsverksamheten 
överfördes helt till ansvar 411 från ansvar 412. I år bestod personalen av två kulturvärdar (en 
mer) och två sommarjobbare (en mindre), vilket var en mycket lyckad sammansättning. Vi har 
erbjudit besökare ett rikt och varierat utbud av konstutställningar, barnföreställningar, 
lunchmusik och guidningar om totalt 56 evenemang, vilka har haft en hög kvalitet. 
Caféverksamheten drevs av Deliholken Sött & Salt även denna sommar. Nya trädgårdsmöbler 
och cafémöbler köptes in för att ersätta dem som har gått sönder med åren då det börjat bli ont 
om sittplatser. En förbättrad och delvis ny disk för kassan inköptes och arbetet utfördes av AME. 
Alla spotar på nedre våningen i Magasinet byttes till led. 

Barn och unga

För barn har det arrangeras barnföreställningar av hög kvalité minst en gång/v. under sommaren 
inom teater, musik och skapande aktiviteter, vilket skapar tankar, reflektioner, glädje och kunskap 
inom ett brett fält och bidrar till en god utveckling. 

Med bidrag från förvaltningen har många kulturföreningar haft ökad möjlighet till en utåtriktad 
verksamhet, vilket innebär att många barn och unga har kunnat erbjudas ett kulturutbud riktat till 
dem, så som årets föreställningar av TeaterSlaget, konstutställningar, teater, musikevenemang, 
föreläsningar etc. som är öppna för allmänheten. Några kulturföreningar har även haft 
verksamhet för elever. Föreningarna kan ses om kommunens förlängda arm ut i samhället. 

Som en del förvaltningens integrationsarbete arrangerades det en dag på Hammarbacken om 
somalisk och afghansk kultur där unga somalier och afghaner uppträdde och ställde ut konst. Ett 
arrangemang för alla som fick stor uppmärksamhet.  

Till lovprogrammen har Prova-på Parkour arrangerats 2-3 heldagar under sportlov, sommarlov 
och höstlov. 

Kulturmiljö

En skötselplan av Klenshyttans grönytorna upprättades av naturvårdare JanOlov Hermansson. 

Skötsel av kulturmiljöerna Hammarbacken och Klenshyttan har gjorts med de resurser som 
funnits att tillgå. Sly- och gräsröjning samt sanering av fågelspillning etc. Dessa platser bidrar till 
en god livsmiljö för både besökare och kommuninnevånare. 
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Sex guidade visningar har genomförts av Klenshyttan under sommaren. 

Ekomuseum Bergslagen

Som Ludvika kommuns representant i arbetsgruppen för tjänstemän i Ekomuseum bergslagen 
för strategiskt arbete med besöksmålen har en revidering av besöksmålen genomförts samt en ny 
kommunikationsplan har tagits fram. 

Marknadsföring

Priser, stipendier och arrangemang har marknadsförts. Diplom har uppdaterats med ny layout av 
Landet Reklam.  Annonser i dagspress, sommartidningar, Magasin, ludvika.se, fb-sidor, 
affischering etc. har utgjort den största delen av marknadsföringen för att nå ut till allmänheten. 

Övrigt - löpande

Fakturor, ärendehandläggning, samverkan i skollovsprogram.

Samarbeten och arbetsgrupper: kultursekreterarmöten, KUB, ekonomi, samarbetskommittén, 
EmB ledningsgruppen, konsumentgruppen, nätverk Kultursekreterare i Södra Dalarna, 
studieförbund. 

Händelser av betydelse
Ekomuseum Bergslagens besöksmål reviderades och ett nytt förslag från Ludvika kommun är 
klart att antas av EmB:s styrelse i mars 2018. 

En ny kommunikationsplan arbetades fram för att förbättra information och kommunikation. 
För andra året genomfördes den gemensamma #järnruttenveckan med ett ökat intresse från både 
besökare och arrangörer i de sju kommunerna. 

Ett utbud med totalt 56 program genomfördes på Hammarbacken under fem sommarveckor. 
Besökarna kunde gratis uppleva professionell barnteater, levande musik, poesi, skapande 
aktiviteter, konstutställningar och guidningar. Nytt koncept var en heldag med somalisk och 
afghansk dans, musik och mat som besöktes av 270 personer. Andra program med publiktoppar 
var utdelningen av Lennart Wikströms jazzstipendium, som drog mer publik än någonsin, Du Liv 
med TeaterSlaget och Erik Löfmarks lunchmusik.  

Totalt besöktes Hammarbacken av 4 200 personer, vilket är en ökning med ca 500 
besökare/vecka från år 2016. 

Finlands 100-årsjubiléeum firades med konstutställning i Magasinet med samtidskonst av 
konstnärer från Imatra, Ludvika kommuns vänort. En barnföreställning på svenska och finska 
visades även på Hammarbacken.

Ekonomisk analys
Driftredovisning

Årsarbetare och personalkostnad
1,0 kultursekreterare

350 000 SEK. 486 000 inkl. sociala avgifter
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Investeringsredovisning
Nyckeltal/verksamhetsmått

Verksamhetsplan/presentation Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015
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Ludvika kommun
Hemsida
www.ludvika.se

E-post
kultur.fritid@ludvika.se

Organisationsnr
212000-2270

Postadress
771 82 Ludvika

Besöksadress
Carlavägen 24
771 30 Ludvika

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-866 63

Bankgiro
467-5088

PlusGiro
12 45 30-7

Sida
1(3)

Datum
2017-03-29      

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anna Silfverin, 0240-862 93
anna.silfverin@ludvika.se

Verksamhetsberättelse 2017, kultursekreterare ansvar 
412000

Allmänkulturen

Maskinhuset
Sommarutställningen i Maskinhuset blev mycket lyckad. Konstnärerna lyckades 
utnyttja lokalen, lokalbefolkningen, gruvan, järnet och dess historia. Resultatet 
blev ett spännande platsspecifikt ljudverk. Ludvika kommun bjöd in en grupp 
konstnärer, både svenska och internationella för ett Artist-In-
Recidenceprogram. Medverkande konstnärer var elever från Central Saint 
Martins som är en världsledande konst- och designinstitution i London. 
Eleanor Turnbull, Alexandre Saden, Helena de Pulford tillsammans med 
Kirsten Bertelsen, curator och konstnär. Medverkande konstnärer från 
Liljevachs Hubb var Sara Elggren och Jorun Jonasson.
Efter sommaren har konstnär/curator Kirsten Bertelsen varit i England vid 
Central Saint Martins school of arts and design i London och presenterat 
Maskinhuset och dess verksamhet. De är mycket imponerade av byggnaden och 
vill fortsätta ett samarbete. 

Maskinhuset har också presenterats tillsammans med nätverket Konstrum 
Bergslagen vid ett seminarium på Örebro Läns museum i samband med 
”Konstdygnet”. Det var inspirerande att få vis upp Maskinhuset och dess 
verksamhet. Titta gärna på Maskinhusets facebooksida: 
https://www.facebook.com/maskinhusetgrangesberg/. 
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Barn och unga

Ansökan för skapande skola skickades in i februari. Kulturrådet tilldelade 
Ludvika kommun 650 000 kr i Skapande skola pengar. Inför läsåret 2018-2019 
har vi sökt 1,2 miljoner kronor. Ny för den här sökningsomgången är att även 
förskolans 4-5-åringar får ta del av Skapande Skola. Under året har flera olika 
projekt och föreställningar genomförts för förskoleklass- och grundskoleelever. 
Utveckling, samordning och strategi för skapande skola pågår. 

Skolbio har uteblivet 2017 och kultur- och fritid har fått betala tillbaka 90 tkr. 
Social- och utbildningsförvaltningen meddelar att de ej utdelar skolbiopeng 
2018.

Lovaktiviteter planerades och genomfördes under vår-, sommar och höstlov. 

Dan Anderssonveckan

Dan Andersson-veckans program och planering producerades under våren och 
veckan genomfördes 29 juli-6 augusti. Förberedande planering inför 30-
årsjubileum 2018, ny grafisk profil, nytt marknadsföringsmaterial, 
dokumentation m.m. har gjorts. Besöksantalet under 2017 uppskattades till 
4269 vilket var en ökning med några hundra från föregående år. 

Konsthall och konstrum

Konsthallen har under våren 2017 genomfört utställningsverksamhet med 
konstnärerna: Brita Holvid Fastlund, 21 januari - 25 februari, Konst och 
Hantverk, 4 mars - 14 mars, Zie Maja Gunn, 25 mars - 14 april, Esteternas 
Vårsalong, 17 maj - 31 maj, Marianne Degerman, 11 november - 2 december. 
Utställningarna i konstrummet har kombinerats med konsthallen till viss del. 
Under hösten har biblioteket tagit över verksamheten och fortsätter i egen regi 
med stöd av kultursekreteraren.  

Kommunens konst

I en enkätundersökning som Konstnärernas riksorganisation (KRO) genomfört 
rankas Ludvika i topp bland kommunerna i länet när det gäller konstpolitik. 
Bland annat handlar det om att kommunen köper konst och har utrymmen för 
utställningar. Resultatets höga rankning utgjordes av olika parametrar men en av 
anledningarna var extra tillskott för renovering av konst 2017. 

Konstarkivet har genomgått en stor förändring. Konstarkivet har byggts upp på 
nytt där förbättring av sortering och arkivering har gjorts. Några nya verk är 
inköpta till kommunen.

Kommunen har beslutat om konstnärlig utsmyckning vid Marnässkolan. Skolan 
planeras att stå färdig våren 2019. Extern konsult/projektledare är engagerad 
för att verkställa 1-procentregeln för konstnärlig utsmyckning. 

Konstrundan samordnades och genomfördes 4-5 november. 
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Priser

Skönhetspriset 2017, utdelning uteblev.

Paljakapriset 2017 tilldelades Andreas Holmström Wik. Priset delades ut under 
invigningen av Dan Anderssonveckan 29 juli vid Sunnansjö hembygdsgård. 

Anna Silfverin
Kultursekreterare, ansvar 412000
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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet- Ungdomskonsulent (410)
Ungdomskonsulenten har ett övergripande ungdomspolitiskt uppdrag att samordna och utveckla 
ungas möjligheter till inflytande inom kommunen. Målgruppen är 13-25 år.

Händelser av betydelse
- Under 2017 gjordes ändringar i ungdomskonsulenttjänsten, då den ändrades från 2.0 till 

1.0. En heltid gjordes om till sektionschef för fritidsgårdarna och ungdomens hus.

- Ludvika kommuns övergripande mål inom området barn och unga- andel unga med 
möjligheter att påverka dem som bestämmer i kommunen (Lupp) har ökat från 19 % 
2016 till 21 % 2017.

- Lupp-enkäten har genomförts i åk 8 och i åk 2 gymnasiet för 13 gången.

- Ungdomsting har genomförts på VBU och på kommunens högstadieskolor. Temat var 
att de unga fick fråga politikerna valfria frågor.

- 7 kommunutvecklare (feriearbetare) anställdes för att ge förslag på hur kommunen kan 
arbeta bättre med information.

- Ludvika kommun har tillsammans med övriga dalakommuner fortsatt arbetet med bli och 
vara Sveriges bästa ungdomsregion i DIMPA (Dalarnas implementeringsprocess).

- Ansvarat och administrerat höstlovsprogrammet för 2017, där unikum använts som en 
ytterligare kanal för att nå ut bredare.

- Ansvarat och utfört uppdraget med satsning på unga i Fredriksberg (250 000 kr) där saker 
beställts utifrån dialog med de unga.

- Ett utökat arbete med elevråden på Kyrkskolan och Lorensbergaskolan har inletts för att 
få en bredare representation i frågor där ungas ges möjlighet till att vara delaktiga.

Ekonomisk analys
Driftredovisning

Årsarbetare och personalkostnad

Investeringsredovisning
Nyckeltal/verksamhetsmått

Verksamhetsplan/presentation Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015
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2018-02-26
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Enhetkod      

Avdelning
Maria Morén, Telefon arbete
maria.moren@ludvika.se

Ert datum (då avsändaren 
skickade ngt) 

Er referens

Er referens (avsändarens 
diarienummer el dyl)

Kopia till

Kopia till
Mottagare

Verksamhetsberättelse 2017

Biblioteksenheten

Biblioteken i Ludvika kommun verkar för ett läsfrämjande arbete där barn och 
unga, nyanlända, äldre och funktionsnedsatta är prioriterade. Biblioteken ska 
också verka för att minska det digitala utanförskapet bland kommunens 
medborgare.

En biblioteksplan finns som utvärderas varje år och revideras vid varje ny 
mandatperiod.

Biblioteken styrs av bibliotekslagen 2013:801

Ludvika bibliotek (hb) har sedan 2010 varit Dalarnas mest öppna biblioteket 
med 65 timmar per vecka. Det finns tre biblioteksfilialer i Ludvika kommun. 
Filialerna finns i Grängesberg, Nyhammar och Fredriksberg samt en 
utlåningsstation i Sunnansjö som sköts av Byalaget.

Barn och unga

Biblioteken har även under 2017 skänkt en bok till alla nyfödda i Ludvika 
kommun i samarbete med BVC. I samband med detta får föräldrarna 
information om språkets betydelse för barnets utveckling.   

Språkpiller: Vi har ett samarbete med logopeder på Landstinget Dalarna där 
barn med olika språksvårigheter får ett ”recept” på bokpåsar med särskilt 
utvalda bilderböcker som de tillsammans med målsman kan låna på biblioteket. 

Under året har det genomförts ca 15 bebissagostunder vilka varit så 
eftertraktade att vi fått börja med föranmälan för att begränsa deltagarantalet.

Barnteater för de minsta har spelats på alla bibliotek.

En ommöblering av bilderboksavdelningen påbörjades i december, och fortgår 
under 2017, för att skapa en tryggare och säkrare miljö för de minsta barnen.
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Alla kommunens grundskolklasser (utom åk 7 och 9) inklusive särskolan  har 
gjort besök på sitt närmsta bibliotek för att låna och få boktips och 
bibliotekskunskap. Alla förskoleklassbarn har fått sagostund och eget lånekort.

Alla kommunens fjärdeklasser har fått besök av en författare.

Under skolloven genomförs olika läsfrämjande aktiviteter på alla bibliotek.

Tack vare extra statliga bidrag genomfördes en satsning på sommaridrottsskolor 
där läsning och fotboll och friidrott kombinerades.  

En läseklubb har startats för att ta till vara på och ytterligare främja barns 
fritidsläsning. Läseklubben riktar sig till barn mellan ca 9-12 år, är frivillig och 
sker efter skoltid.

I april ordnades för första gången Barnens Bokens Afton som var en utveckling 
av de vuxnas Bokens Afton. Här fick barn i åldern 8-13 lyssna på och träffa tre 
författare. Detta var ett samarbete med Globe bokhandel och Studieförbundet 
Vuxenskolan och ABF.

För vuxna

Bokens afton i november drog en fullsatt Avenysalong.

Ett flertal intressanta föreläsningar har genomförts på både Hb och filialerna.

Boktipsarträffar med bra skönlitteratur har genomförts en ggn/månad (utom 
under sommaren) på Hb och Nyhammars bibliotek. Ett 15-tal vuxna har slutit 
upp vid varje tillfälle.

Under våren startades en datacirkel för nybörjare på Hb. Kursen hölls av 
bibliotekspersonal och externa aktörer i samarbete med ABF. Deltagarna 
träffades fem gånger och fick bland annat lära sig om swish, epost och sociala 
medier.  

Integration

Vi har fortsatt med språkträffarna ”Babbla på bibblan”. Deltagarantalet har 
minskat sedan förra året. 

Det är fortfarande stort behov av hjälp från många nyanlända med 
datakunskap, kopiering, utskrifter och scanning.

Visningar för grupper med nyanlända från SFI och andra aktörer sker 
fortlöpande på efterfrågan.

Lokaler

Ludvika: Konstrummet kom igång med regelbundna utställningar under 2017. 
Tysta zonen fungerar bra, det är ett stort antal besökare som varje dag sitter där 
för att i en lugnare miljö läsa tidskrifter eller studera.
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De är en stor efterfrågan på de tre studierummen, de är oftast bokade från 
morgon till kväll. Bokningstiden är satt till max 4 tim/dag och person.

Röda rummet utnyttjas i hög grad av bibliotekspersonalen som genomför 
klassbesök, boktipsarträffar för barn och vuxna, språkträffar, barnteater, 
bebissagostunder och författarbesök.

En mindre yta i ”stora förrådet” har gjorts om för att underlätta logistik och 
förvaring kring bokpåsar.

Grängesberg: Under 2017 påbörjades arbetet med att bygga om det gamla 
stationshuset till nytt bibliotek. Vid årsskiftet var arbetet ca 3 månader försenat 
på grund av ett underdimensionerat golvbjälklag som fick gjutas om. Arbetet 
fortskrider nu planenligt. Invigning beräknas ske i början av juni 2018.

Nyhammar och Fredriksberg: Ingen förändring i lokalerna.

Maria Morén
Bibliotekschef
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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet - Fritidsgårdar / Ungdomens hus (413)
Ungdomar ska genom ökat inflytande, delaktighet och ansvar inom kommunens öppna 
ungdomsverksamhet, stimuleras till att bli aktiva, kreativa och kritiskt tänkande individer som 
trivs att leva och bo i Ludvika kommun.

Verksamhetens främsta uppgift är att ge en meningsfull fritid genom att arbeta med ungdomars 
identitetsutveckling och kreativitet i öppen verksamhet. Arbetet skall utgå från en tilltro till 
människor och människors möten. Alla människors rätt till lika värde och bemötande ska utgöra 
basen för allt arbete i verksamheten.

Målet för verksamheten är att ge en meningsfull fritid. Med detta menas en stimulerande och 
positiv fritidssysselsättning där man kan träffa jämnåriga i en för ungdomar tilltalande miljö. 
Verksamheten ska vara en trygg och demokratisk mötesplats. Ungdomarna ska känna att det är 
deras arena.

Målgrupp: åk 6-19 år.
Fritidsgårdarnas huvudmålgrupp: högstadieungdom.
Ungdomens Hus huvudmålgrupp: gymnasieungdom.

Händelser av betydelse
- Lorensberga fritidsgård som öppnades som projekt (integrationsmedel) hösten 2016 blev 

en permanent verksamhet.

- Haffas minifestival Saffah genomfördes traditionsenligt i Ludvika stadspark.

- För andra gången genomfördes skolavslutningsarrangemanget SummerPary. Det 
uppskattade arrangemanget besöktes av ca 450 ungdomar i målgruppen åk 7- åk 1 på 
gymnasiet.

- Sommaren 2017 erbjöd fritidsgårdsverksamheterna för första gången aktiviteter under 
hela sommaren. Lovaktiviteternas utökades genom det extra stadsbidrag som tilldelades 
kommunerna (via MUCF – myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

- Driften av Grängesbergs fritidsgård övertogs i kommunal regi från och med hösten 2017. 
Verksamheten flyttades till fd Stallbackens skola och öppnades i oktober. Målgruppen har 
varit delaktiga under hela processen med allt från planering och inköp till 
iordningställande.

- Ludvika kommun tog tillsammans med övriga dalakommuner (DUNS – dalanätverket för 
ungdomssamordning) fram gemensamma kriterier för ungas mötesplatser i Dalarna. 

- Andelen unga i åk 8 som besöker fritidsgårdar/ungdomens hus en eller flera gånger i 
veckan har de senaste åren ökat. 2015: 11%, 2016: 16%, 2017: 17% (källa: Lupp - lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken).
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Ekonomisk analys
Driftredovisning

Pga att Grängesbergs fritidsgård öppnade senare än planerat samt att alla tjänster inte tillsattes i 
början av året gjorde verksamheten en besparing åt förvaltningen. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsberättelse/verksamhet 2017

Verksamhetsberättelse 2017 integrations- och etableringscenter

Händelser av betydelse
- Kommunmottagandet för Ludvika var 2017 241 personer och för Smedjebacken 70 

personer. 3 personer anvisades till Ludvika, 49 personer till Smedjebacken.
- Två personer har varit visstidsanställda på Frändskapshuset i invandrarservice och 

som samhällskommunikatörer på arabiska och somaliska.
- Tolkförmedlingen lades ner i december. Kommunen har anslutit sig till  

Språktolknämnden i Dalarna med säte i Borlänge. 

- En informationsfilm med namnet ”En film om flykt & svalor” har spelats in. Den har 
under 2017 visats i samband med ett 75-tal arbetsplatsträffar i kommunen.

- En uppföljande film ”Regnbågens färger har inga gränser” har producerats för att 
belysa kulturdilemman på arbetsplatser och i föreningssammanhang.

- Språkprojektet som drivits med medel ur sociala investeringsmedel och har varit igång 
sedan 2014-09-01 avslutades vid årsskiftet. Totalt har 8 kurser om 20 veckor med 150 
personer genomförts. Det har bl.a. lett till att 39 personer kommit till jobbsluss 
(AME), nystartsjobb för 10 personer, 9 har påbörjat praktik, 10 personer är i 
Arbetsförmedlingens åtgärder och 5 personer har anställts i privats sektor. Fr.o.m. 
2018 implementeras hela verksamheten i den ordinarie verksamheten under namnet 
språkorientering.

- En översyn har skett av verksamheten med samhällsorienteringen i syfte att 
kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.

- Mångkulturdagarna genomfördes med ett uppskattat föreläsningsprogram på FN-
dagen i Folkets hus med föreläsarna Gillis Herlitz, Hanna Wallensteen, Anna 
Rosengren och Mustafa Can. Kommunens integrationspris utdelades till Jorge Nunez.

- Genom projektet språkvänner har vi haft möjligheter att hjälpa många nyanlända att 
komma i kontakt med svenskar. Syftet med detta projekt är att hjälpa nyanlända att 
komma in snabbare in i samhället. 

- Vi har tagit fram en gemensam samhällsinformation för Ludvika och Smedjebacken 
på olika språk ”Välkomstmappen”. 

- Under sommaren hjälpte Integrations- och etableringscenter, Ludvika minicirkus att 
ordna cirkusskola under en vecka. Integration hjälpte till att trycka upp information 
och gick ut med informationen i föreningar. Cirkusskolan var uppdelat i två 
åldersgrupper. 

- Under höstlovet genomfördes hennamålning vid två tillfällen på Frändskapshuset, 
tisdag och torsdag. Tisdagen var för barn från förskola upp till 10 år och torsdagen 
från 11 år upp till 16 år.

- Inför 1:a advent genomfördes julpyssel på Frändskapshuset under en heldag.
- Under 2017 återupptogs arbetet med uppföljningssamtal för nyanlända.

47



48



TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2018-03-07 2018/44   21

Peter Hoxell, 0240-86260
peter.hoxell@ludvika.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande. Samråd om detaljplan för kvarteret 
Diamanten med flera

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående samråd om detaljplan för kvarteret Diamanten med flera. 
Huvudsyftet med detaljplanen är att göra en översyn av byggrätten för befintligt 
småindustriområde samt utreda ifall fastigheten Diamanten 7 är lämplig att 
planlägga för bostäder.  

Beskrivning av ärendet
Huvudsyftet med detaljplanen är att göra en översyn av byggrätten för befintligt 
småindustriområde samt utreda ifall fastigheten Diamanten 7 är lämplig att 
planlägga för bostäder. Därtill förtydligas användandet av den allmänna platsen 
för den befintliga utfarten från fastigheten Kontrollanten 2 till Gonäsvägen. 
Detaljplanen medför inget nytillskott av ytterligare kvartersmark, men befintlig 
mark görs mer attraktiv för verksamheter, vilket är viktigt för att befintliga 
företag ska blir kvar eller att nya företag ska etablera sig.

Laila Dufström
Tf. förvaltningschef

Peter Hoxell
Verksamhetschef fritid idrott

Bilagor
Remiss från samhällsbyggnadsnämnden daterad den 5 mars 2018

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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Redovisning av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt av kultur- och 
fritidsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kultur- 
och fritidsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

a)
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 7 mars 2018, § 21-24.

b)
Tf förvaltningschef
Yttrande. Granskning – Detaljplan för del av Brunnsvik 1:68. 
Föreslår samhällsbyggnadsnämnden att sakkunnig utför en kultur-
historisk värdering.

c)
Verksamhetschef kultur/ungdom
Utbetalas 5 000 kr vardera, uppmuntranspris, till två unga 
kulturutövare för sina insatser inom kulturområdet.

d)
Kultursekreterare
Västerbergslagens Geologiska förening beviljas 500 kr för att kunna 
genomföra aktiviteten ”Vad är det för sten?” för barn på sportlovet.

Afghanska föreningen beviljas 12 000 kr för att arrangera fest för att 
fira afghanska nyåret.

e)
Verksamhetschef fritid/idrott
Ludvika Motorsällskap beviljas 17 000 kr för utveckling av virtuell 
motorsport för att möta dagens behov och framtidens utveckling.

f)
Vik fritidskonsulent
Medborgarskolan beviljas 3 100 kr i riktat bidrag för inköp av 
käpphästar till en dansgrupp med barn där ungdomsledarna önskar 
utöka verksamheten.

IFK Grängesberg skidor beviljas 3 000 kr i extra verksamhetsbidrag, 
kostnader för drift av anläggningen.
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Gonäs Byggnadsförening beviljas 5 000 kr i extra verksamhetsbidrag, 
skötsel av hockeyplan i Gonäs.

Ludvika Paddlarklubb beviljas 10 000 kr i extra verksamhetsbidrag, 
drift av anläggningen Väsman Arena.

________
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Redovisning av meddelanden

a)
KFN 2018/29 – 80
Enkät. Riksidrottsförbundets kommunundersökning 2018.

b)
KFN 2018/31 – 80
Enkät. Majblommans kommunenkät 2018.

c)
KFN 2018/38 – 87
Enkät. Museistatistik avseende år 2017. Smedsbostaden på Hammarbacken.

d)
KFN 2018/39 – 87
Enkät. Museistatistik avseende år 2017. Klenshyttan.

e)
KFN 2018/42 – 13
Enkät. Lägesrapport avseende beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, 
ensamkommande barn och asylsökande.

________
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