
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
Plats och tid  Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika kl. 15.00 – 16.15  

Beslutande ledamöter 
 

Per-Olof Backström Sandblad (S), tjänstgörande ersättare för Andreas Strandberg (M),  
ej § 53 på grund av jäv 
Susanne Andersson (S) 
Sten G Johansson (V), deltar via Skype 
Mohammed Ouafi (S) 
Mattias Kron Eriksson (SD) 
Eva Marie Tomtlund (M) 
Mustafe Elmi Hassan (S), tjänstgörande ersättare för Mona-Lisa Jansson Gleimar (S)  
§ 50-54, till kl 15.45 
Stefan Karlsson (L) 
Nadja Eriksson (C) 
 
 
 

Ej beslutande ersättare  
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Lisa Haglund, ungdomskonsulent, § 50-55 
Christina Anders, ekonom 
Jan Lundberg, förvaltningschef, deltar via 
Skype 
Göran Gullbro, verksamhetschef 
Anki Ullberg, sekreterare 

Övriga 
Kommunutvecklare § 50-55 
Linda Wigert, Selma Resare, Thea 
Abrahamsson, Filippa Jirenius, Julia 
Nyblom, Filip Jörgenssen, Mathias 
Johansson, David Gustafsson 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 50-58 
 Anki Ullberg  

 Ordförande   
 Susanne Andersson  

 Justerande   
 Nadja Eriksson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 Paragrafer § 50-58 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-26 Datum då anslaget tas ned 2020-07-17 

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

 

Underskrift Anki Ullberg  
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2020-06-22 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ärendelista 
 
 Val av justerande   
 Anmälan av extra ärenden   
§ 50 Information om feriejobbet som 

kommunutvecklare 2020 
 3 

§ 51 Budgetuppföljning per den sista maj 2019/62 4 
§ 52 Uppföljning av investeringar kvartal 2, 

2020 
2019/62 5 

§ 53 Arbetsstipendium för kulturverksamhet 
2020 

2020/37 6 - 7 

§ 54 Samverkansavtal om bibliotekssamverkan 
i Dalarna 

2018/159 8 

§ 55 Kulturstrategi för Ludvika kommun 2017/24 9 
§ 56 Redovisning av delegationsbeslut  10 - 11 
§ 57 Redovisning av meddelanden  12 - 13 
§ 58 Verksamhetsinformation - muntlig 

rapport 
 14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-06-22 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 50   

 

Information om feriejobbet som kommunutvecklare 
2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Ungdomskonsulenten informerar om bland annat att feriejobbet som 
kommunutvecklare har funnits i kommunen sedan 2013.  

Varje år skickar kommunutvecklarna in en skrivelse på synpunkter till 
kommunen. 

I år har samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och ungdomsenhet åtta 
kommunutvecklare. 

Kommunutvecklarna presenterar sig för nämnden. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Ungsdomskonsulenten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-06-22 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 51  Dnr 2019/62 

 

Budgetuppföljning per den sista maj  

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. 

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa 
sommarlovsmedel i september 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2020 från förvaltningen framgår att det 
ekonomiska utfallet för maj månad för samtliga verksamheter inom kultur- och 
fritidsnämnden ligger på 793 tkr jämfört mot periodbudgeten. Det positiva 
utfallet är beroende på bland annat att extrasatsningar inte kommit igång samt 
att huvuddelen av bibliotekens mediabudget nyttjas under andra halvåret. 

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 fram till oktober månad. 

Prognosen på helåret visar på ett underskott i budgeten på 668 tkr. En 
handlingsplan med åtgärder antogs av nämnden vid rapporteringstillfälle 2 på 
motsvarande summa vilket gör att nämnden fortsatt ska kunna hålla sin budget 
till årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällslbyggnadsförvaltningen daterad 10 juni 

2020 samt årsprognos drift maj 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Verksamhetschefer för verkställighet 
Ekonom för kännedom 
Akten 

4



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-06-22 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 52  Dnr 2019/62 

 

Uppföljning av investeringar kvartal 2, 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapport över investeringar 
kvartal 2, per sista maj, 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2020 från förvaltningen framgår att 
verksamhetsområde fritid och idrott samt kultur och ungdom lämnar rapport 
över pågående investeringar för 2020. 

Samtliga investeringar följer tidsplan och tilldelad ram. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 10 juni 

2020 samt investeringsuppföljning per sista maj, kvartal 2. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 53  Dnr 2020/37 

 

Arbetsstipendium för kulturverksamhet 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att arbetsstipendiet för kulturverksamhet 
2020 tilldelas Johan Bodin.  

Jäv 
Per-Olof Backström Sandblad (S), deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 

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. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 juni 

2020. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 19 maj 
2020. 

3. Inkomna ansökningar. 
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______ 

 

Beslut skickas till 
Stipendiat 
Kultursekreterare för verkställighet 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-06-22 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 54  Dnr 2018/159 

 

Samverkansavtal om bibliotekssamverkan i Dalarna 

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. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 juni 

2020. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 28 maj 
2020. 

3. Samverkansavtal för bibliotekssamverkan. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef för kännedom 
Verksamhetschef för kultur/ungdom för kännedom 
Bibliotekschef för kännedom 
Akten
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1(1) 

2020-06-22 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 55  Dnr 2017/24 

 

Kulturstrategi för Ludvika kommun 

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. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 juni 

2020. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 26 maj 
2020. 

3. Kulturstrategi för Ludvika kommun, daterad 26 maj 2020 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunala nämnder och helägda bolag på remiss 
Förvaltningschef för kännedom 
Verksamhetschef kultur/ungdom för kännedom 
Kultursekreterare för kännedom 
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 56  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
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. 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 8 juni 2020, § 36-40 

 
a) 
Förvaltningschef 
Bågskytteklubben Smedpilen beviljas 10 000 kronor till material för att kunna 
genomföra aktiviteter för barn och unga under sommarlovet 2020. Föreningen 
ansöker om 10 000 kronor. 

b) 
Verksamhetschef kultur/ungdom 
FK Grängesfirren beviljas 5 000 kronor för att kunna genomföra en fisketävling 
för barn och unga under sommarlovet 2020. Föreningen ansöker om 5 000 
kronor. 

Ludvika Gymmix beviljas 12 000 kronor för att kunna genomföra 14 
gymnastiktillfällen utomhus för barn och unga under sommarlovet 2020. 
Föreningen ansöker om 12 000 kronor. 

c) 
Verksamhetschef fritid/idrott 
Dalsom Idrotts klubb beviljas 24 000 kronor för att kunna genomföra 
aktiviteter för barn och unga under sommarlovet 2020. Föreningen ansöker om 
187 200 kronor. 

Föreningen Folkets Hus i Nyhammar u.p.a beviljas 11 540 kronor till bland 
annat lekutrustning för att kunna genomföra aktiviteter för barn och unga 
under sommarlovet 2020. Föreningen ansöker om 11 540 kronor. 
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Föreningen Impact beviljas 25 000 kronor för att kunna genomföra ett brett 
utbud av kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under sommaren 2020. 
Föreningen ansöker om 25 000 kronor. 

KFUM Ludvika Basket beviljas 9 580 kronor för inköp av bollar som ska 
användas till basketaktiviteter för barn och unga under sommarlovet 2020. 
Föreningen ansöker om 9 580 kronor. 

Ludvika Cricket förening beviljas 10 000 kronor för material, annonsering med 
mera för att kunna erbjuda cricket för barn och unga under sommarlovet 2020. 
Föreningen ansöker om 16 500 kronor. 

Ludvika Fotbollsklubb beviljas 22 000 kronor för att köpa in material med mera 
för genomförande av fotbollslek för barn och unga under sommarlovet 2020. 
Föreningen ansöker om 40 000 kronor. 

Ludvika Orienteringsklubb beviljas 32 600 kronor för att kunna genomföra två 
sommarskolor och en minitävling inom orientering för barn och unga under 
sommarlovet 2020. Föreningen ansöker om 32 600 kronor. 

Ludvika Paddlarklubb beviljas 11 600 kronor för att kunna genomföra bland 
annat en ungdomskurs och ”kanot för alla” för barn och unga under 
sommarlovet 2020. Föreningen ansöker om 23 600 kronor. 

Ludvika Simsällskap beviljas 18 400 kronor för att kunna genomföra tre 
simskolor för barn. Föreningen ansöker om 28 400 kronor. 

Östansbo IS ansökan avslås eftersom föreningen återtagit sin ansökan när de 
inte kan få täckning för hela det ansökta beloppet. Föreningen ansöker om 
109 800 kronor för att kunna genomföra en fotbollsskola i fyra dagar för barn 
och unga under sommarlovet 2020. 

d) 
Tf verksamhetschef fritid/idrott 
Ludvika Församling beviljas 13 300 kronor till inköp av material samt förtäring 
för att kunna erbjuda aktiviteter för barn och unga under sommarlovet 2020. 
Församlingen ansöker om 13 300 kronor. 

Ludvika Minicircus beviljas 14 000 kronor till inköp av material för att kunna 
genomföra aktiviteter för barn och unga under sommarlovet 2020. Föreningen 
ansöker om 14 000 kronor. 

Ludvika Rugbyklubb beviljas 15 000 kronor för utrustning, förtäring och 
marknadsföring av aktiviteter för barn och unga under sommarlovet 2020. 
Föreningen ansöker om 25 000 kronor. 
 
e) 
Kultursekreterare 
Föreningen Teaterslaget beviljas 10 000 kronor för sommarlovsaktiviteter. 
Föreningen kommer att hålla en teatersommarskola två dagar i veckan under 
fyra veckor, för barn mellan  
6-12 år. Förhoppningen är att kunna visa föreställningen för allmänheten, 
utomhus, veckan efter avslutad sommarskola. Föreningen ansöker om 11 000 
kronor. 

______ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 57   

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
a) 
KFN2020/78 – 80 
Skrivelse från Svenska Konståkningsförbundet – Coronapandemin påverkar 
konståkningen. 

b) 
KFN2020/77 - 10 
Protokoll från kommunstyrelsen, § 112 – Redovisning av obesvarade uppdrag. 

c) 
KFN2020/42 – 88 
Beslut om biblioteksverksamhet för stärkta bibliotek 2020 från Kulturrådet. 
Ludvika kommun, biblioteket, har beviljats 600 000 kronor – Läsgrupper för 
ungdomar. 

d) 
KFN2020/43 – 88 
Beslut om biblioteksverksamhet för stärkta bibliotek 2020 från Kulturrådet. 
Ludvika kommun, biblioteket, har beviljats 600 000 kronor – Små barns 
språkutveckling. 

e) 
KFN2020/79 – 88 
Beslut om biblioteksverksamhet för stärkta bibliotek 2020 från Kulturrådet. 
Ludvika kommun, biblioteket, ansökan på 575 000 kronor avslås – Starta ett 
Medborgarcenter med hjälp av en kompetent projektledare. 

f) 
KFN 2020/80 – 80 
Enkät från TT Nyhetsbyrån. Sommarlovsaktiviteter för kommunens unga. 

g) 
KFN 2020/49 – 04 
Protokoll från kommunfullmäktige, § 72 – Budget 2021. 
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h) 
Protokoll från kommunfullmäktige, § 85 – Antagande av barn- och 
ungdomspolicy. 

______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-06-22 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 58   

 

Verksamhetsinformation – muntlig rapport 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information om: 

 Aktör som hyr området Hammarbacken för att bedriva verksamhet. 
Det finns tre intressenter.  

 Konstutställningar i Sädesmagasinet, Hammarbacken. 

 Budget 2021 för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. 

 Sommarlovsmedel. 

 

______ 
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