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Ärendelista 
 
 Val av justerande   
§ 22 Anmälan av extra ärenden  3 
§ 23 Dialog om avgifter konstgräsplanen.  4 
§ 24 Yttrande över motion om att underlätta 

för ekonomiskt utsatta barnfamiljer 
2020/38 5 - 6 

§ 25 Budget, verksamhetsplan samt 
behovsanalys för 2021 för kultur- och 
fritidsnämnden 

2020/49 7 

§ 26 Yttrande över remiss inför beslut om 
sammanslagning av kultur- och 
fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och bildande 
av ny nämnd 

2020/17 8 

§ 27 Konsthallens verksamhet och eventuella 
avtal med konstföreningarna 

2020/29 9 

§ 28 Yttrande över samråd om detaljplan för 
del av Ludvika By 2:23 med flera 
"Aspvägen" i Ludvika 

2020/44 10 

§ 29 Yttrande över samråd om detaljplan för 
kvarteret Hyttjärnen 1 med flera 
"Fastighetsöverföring" i Ludvika 

2020/46 11 

§ 30 Verksamhetsinformation - muntlig 
rapport 

 12 

§ 31 Rapport om ekonomi och konsekvenser 
för kultur- och fritidsföreningar och 
studieförbunden med anledning av 
Covid-19 

 13 
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§ 22   

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott godkänner ändringen. 

Beskrivning av ärendet 
Följande tillägg: Uppdrag till förvaltningen om rapport angående ekonomi och 
konsekvenser för kultur- och fritidsföreningar och studieförbund med 
anledning av Covid-19. 
______ 
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§ 23  

 

Avgifter konstgräsplanen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa 0-taxa för barn och 

ungdomar till och med 19 år. 
2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att äska medel 

för inkomstbortfallet i budget 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschef fritid/idrott och sektionschefen för anläggningar informerar 
om konstgräsplanens kostnader, samt avgifter för barn och ungdomar. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden

4



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-14 
 

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
  

 
 

§ 24  Dnr 2020/38 

 

Yttrande över motion om att underlätta för 
ekonomiskt utsatta barnfamiljer 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå 

motionen avseende att införa nolltaxa för babysim och simskola för 
barn/ungdom för hushåll med en samlad månadsinkomst 
understigande ett halvt prisbasbelopp. 

2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 
avgiftsfritt babysim och minisim till målgruppen i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
förvaltning angående en motion om att underlätta för ekonomiskt utsatta barn-
familjer. 

Av en tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2020 från förvaltningen framgår att Lars 
Handegard, Vänsterpartiet i Ludvika, föreslår i en motion daterad 12 februari 
2020 att: 

- kommunfullmäktige beslutar införa nolltaxa inom förskolan för hushåll 
med en samlad månadsinkomst understigande ett halvt prisbasbelopp 

- kommunfullmäktige beslutar införa nolltaxa inom kulturskolan för 
hushåll med en samlad månadsinkomst understigande ett halvt 
prisbasbelopp 

- kommunfullmäktige beslutar införa nolltaxa för babysim och simskola 
barn/ungdom för hushåll med en samlad månadsinkomst 
understigande ett halvt prisbasbelopp  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 13 mars 

2020. 

2. Motion från Vänsterpartiet 

Behandling 
Sten G Johansson (V) yrkar bifall till motionen. 

______ 
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Kultur- och fritidsnämnden
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§ 25  Dnr 2020/49 

 

Budget, verksamhetsplan samt behovsanalys för 
2021 för kultur- och fritidsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att skicka förslag till budget, 
investeringsbudget, verksamhetsplan samt behovsanalys till kommunfullmäktige 
för beslut om ramtilldelning. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 1 april 2020 från förvaltningen framgår att inför 
2021 har flera utvecklingsområden lyfts fram i budgetarbetet, vilket beskrivs i 
verksamhetsplanen. Totalt föreslår förvaltningen 45 671 tkr i budgetram för 
kultur- och fritidsnämnden samt 4 550 tkr i investeringar för 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 1 april 

2020. 

2. Budget 2021 för kultur- och fritidsnämnden 

3. Verksamhetsplan 2021 

4. Behovsanalys 2021 med plan 2022-2023 

5. Investeringsbudget 2021 kfn 

Behandling 
Arbetsutskottet föreslår att äska medel för kostnadsfritt babysim och minisim 
för 500 000 kr. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 26  Dnr 2020/17 

 

Yttrande över remiss inför beslut om 
sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och bildande av ny 
nämnd 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden utan förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2020 från förvaltningen framgår att 
kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 4 februari 2020, § 38, ärendet 
om en eventuell sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden och bildandet av ny nämnd för yttrande innan 
beslut. Remisstiden sattes till den 30 april 2020. 

Sammanfattningsvis finns det en politisk vilja att slå samman de två nämnderna 
samt att både politik som tjänstepersoner ser ekonomiska och organisatoriska 
fördelar med en sammanslagning. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 23 mars 

2020. 

2. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 4 februari 2020, § 38. 
Sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnads-
nämnden och bildande av ny nämnd. 

3. Remiss inför beslut om sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden och bildandet av en ny nämnd, daterad 
4 februari 2020 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 27  Dnr 2020/29 

 

Konsthallens verksamhet och eventuella avtal med 
konstföreningarna 

Arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen från förvaltningen 

angående konsthallen i Folkets hus. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheten för kostnadstäckning till föreningars utställningar 
och hur konstverksamheten i konsthallen bör organiseras och bedrivas i 
framtiden. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 1 april 2020 från förvaltningen framgår att kultur- 
och fritidsnämndens arbetsutskott gav, vid sitt möte den 9 mars, § 21, 
förvaltningen i uppdrag att utreda om det finns något avtal med 
konstföreningarna avseende hyra av konsthallen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 1 april 

2020. 

2. Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll 9 mars 2020, § 21. 

3. Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll 25 januari 1999, § 7. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 28  Dnr 2020/44 

 

Yttrande över samråd om ny detaljplan för del av 
Ludvika By 2:23 med flera "Aspvägen" i Ludvika 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående samråd om ny detaljplan för del av Ludvika By 2:23 med flera 
”Aspvägen” i Ludvika. Huvudsyftet är att möjliggöra anläggande av gång- och 
cykelväg längs Aspvägen och Lyviksvägen.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 16 mars 

2020. 

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden. 

______ 
 

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

 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående samråd om detaljplan för kvarteret Hyttjärnen 1 med flera 
”Fastighetsöverföring” i Ludvika. Huvudsyftet är att ändra förutsättningar för 
markanvändning på planområdet så detaljplanbestämmelser sammanfaller med 
planerad fastighetsöverföring/fastighetsreglering för sporthallens- och 
Kyrkskolans mark. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 23 mars 

2020. 

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 30  

 

Verksamhetsinformation – muntlig rapport 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information om: 

 Covid-19 
 Digitala alternativ 
 Finnmarken 400 år 

______ 
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§ 31  

 

Uppdrag till förvaltningen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att 
återrapportera till kultur- och fritidsnämnden angående ekonomi och 
konsekvenser för kultur- och fritidsföreningar och studieförbund med 
anledning av Covid-19. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef kultur/ungdom 
Verksamhetschef fritid/idrott
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