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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-08 
 

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
  

 
Plats och tid  Lilla Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika kl. 9.00 – 10.00  

Beslutande ledamöter 
 

Susanne Andersson (S) 
Eva-Marie Tomtlund (M), tjänstgörande ersättare för Andreas Strandberg (M) 
Sten G Johansson (V), deltar via Skype 
 
 
 

Ej beslutande ersättare  
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Susanne Eriksson, kultursekreterare, § 36 
Maria Morén, bibliotekschef, § 37 
Robert Hamberg, sektionschef, § 40 
Jan Lundberg, förvaltningschef, deltar via Skype 
Ulrika Sundin, nämndsekreterare, deltar via Skype 
Göran Gullbro, verksamhetschef 
Anki Ullberg, sekreterare 

 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 36-40 
 Anki Ullberg  

 Ordförande   
 Susanne Andersson  

 Justerande   
 Sten G Johansson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-06-08 Paragrafer § 36-40 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-11 Datum då anslaget tas ned 2020-07-02 

Förvaringsplats för protokollet 
Protokollet förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningens kansli, vån 3, Folkets Hus, 
Ludvika 

 

Underskrift Anki Ullberg  
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 Val av justerande   
 Anmälan av extra ärenden   
§ 36 Arbetsstipendium för kulturverksamhet 

2020 
2020/37 3 

§ 37 Samverkansavtal om bibliotekssamverkan 
i Dalarna 

2018/159 4 

§ 38 Kulturstrategi för Ludvika kommun 2017/24 5 
§ 39 Yttrande över granskning för detaljplan 

för kvarteret Hyttjärnen 1 med flera 
"fastighetsöverföring" i Ludvika 

2020/46 6 

§ 40 Verksamhetsinformation - muntlig 
rapport 

 7 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 36  Dnr 2020/37 

 

Arbetsstipendiium för kulturverksamhet 2020 

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

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2020 från förvaltningen framgår att 
arbetsstipendium för kulturverksamhet är avsett att stödja och uppmuntra 
förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Stipendiet avser 
kommande insatser och utgör ett stöd för en kulturverksamhet som den 
sökande är sysselsatt med, eller avser att ägna sig åt.  

Det har inkommit åtta sökande 2020.  

Dessa är: 
Folkets Park Grängesberg 
Framtidshopp kulturen 
Jan-Erik Engblom 
Johan Bodin 
Johannes Graaf 
Lennart Hedberg 
Ludvika Classic Wheels Club 
Musikföreningen Svängremmen 

Stipendiesumman är 25 000 kr 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 19 maj 

2020. 

2. Inkomna ansökningar. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 37  Dnr 2018/159 

 

Samverkansavtal om bibliotekssamverkan i Dalarna 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Ludvika kommun 
sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och Region Dalarna 
enligt avtalsförslag och går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2020 från förvaltningen framgår att 
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 
2015-2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 
mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av 
Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 
2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 
allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020 föreslås 
parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om 
bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 28 maj 

2020. 

2. Samverkansavtal för bibliotekssamverkan. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 38  Dnr 2017/24 

 

Kulturstrategi för Ludvika kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka förslag till kulturstrategi för 
Ludvika kommun på remiss till kommunens nämnder och helägda bolag med 
sista svarsdatum 1 oktober 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2020 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 remiss-
förfarande till övriga kommunala nämnder och bolag. 

Av någon anledning så kom kulturstrategin inte ut på remiss till kommunala 
nämnder och bolag fastän det var intentionen och beslutat vid kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 20 mars 2018, § 26. Eftersom strategin är ett 
övergripande styrdokument som berör samtliga kommunala nämnder och 
helägda bolag ska det ges tillfälle för yttrande innan strategin antas. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 26 maj 

2020. 

2. Kulturstrategi för Ludvika kommun, daterad 26 maj 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 39  Dnr 2020/46 

 

Yttrande över granskning för detaljplan för kvarteret 
Hyttjärnen 1 med flera "Fastighetsöverföring" i 
Ludvika 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 2 juni 2020 från förvaltningen framgår att kultur- 
och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående granskning för detaljplan för kvarteret Hyttjärnen 1 med flera 
”fastighetsöverföring” i Ludvika. Huvudsyftet med detaljplanen är att ändra 
förutsättningarna för markanvändning i planområdet så att detaljplan-
bestämmelser sammanfaller med planerad fastighetsöverföring/fastighets-
reglering för sporthallens och Kyrkskolans mark. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2 juni 

2020. 

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden. 

_____ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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§ 40   

 

Verksamhetsinformation – muntlig rapport 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information om: 

 Samlingslokaler i Folkets Hus. 
 Reception i Folkets Hus. 
 Markarbete/sly i Fredriksberg, ramavtal. 

 
______ 
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