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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 1  

 

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändringen. 

Beskrivning av ärendet 
Följande tillägg: Uppvaktning/telegram. 
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 2  Dnr 2019/55 

 

Fördelning av bidrag till studieförbunden  

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2020 års bidrag till 

studieförbunden fördelas med 1 664 000 kr. 
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att göra en 

genomlysning av studieförbundens verksamhet. Uppföljning hösten 
2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020 från förvaltningen framgår att 
Ludvika kommun fördelar årligen bidrag till studieförbund som varit 
verksamma i kommunen. I år finns 1 664 000 kr i budget att fördela. Under de 
senaste 20 åren har bidragen succesivt sänkts med 1 116 000 kr.  

Det finns tio studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet. Nio av 
dem har sökt bidrag av Ludvika kommun. Ibn Rushd har inte sökt.  

För att få bidrag måste förbundet leva upp till Folkbildningsrådets villkor och 
använda pengarna i linje med statens fyra syften. De fyra syftena med statens 
stöd till studieförbund är: 

 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla 
demokratin 

 Bidra till att göra det möjligt för en ökad av mångfald människor 
att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen 

 Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället 

 Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i 
kulturlivet. 
 

De uppgifter som är bidragsgrundande inkommer i studieförbundens 
ansökningar samt från den statistik som hämtas från Statistiska Centralbyrån, 
SCB.  
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 13 januari 

2020, § 2. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 7 januari 
2020. 

3. Fördelningstabell. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Studieförbunden 
Kultursekreteraren för verkställighet 
Verksamhetschef kansli/kultur/ungdom 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(3) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 3  Dnr 2019/174 

 

Yttrande över motion om Dan Andersson, både kultur- 
och marknadsvärde för Ludvika 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
förvaltning angående en motion om Dan Andersson, både kultur- och 
marknadsvärde. 

Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen den 10 
december 2019, § 92, för ytterligare beredning. 

Hans Gleimar, Centerpartiet och Sara Hjälm, Centerpartiet i Ludvika föreslår i 
motion daterad 6 maj 2019 att Ludvika kommun i samarbete med Ludvikas 
kultur- och näringslivsenhet utreder och presenterar en handlingsplan gällande 
varumärket Dan Andersson inom kulturverksamheten och besöksnäringen i 
kommunen. Bakgrunden till motionen är att en utredning och handlingsplan 
bör utföras av kommunen för att utreda och utveckla Dan Andersson som 
varumärke för kommunen och besöksnäringen.  

Centerpartiets motion ligger i linje med förvaltningens intention att Dan 
Andersson bör utvecklas som varumärke för att bidra till att stärka 
besöksnäringen i kommunen både lokalt, regionalt och nationellt.   

Dan Andersson är även ett litteratur-arv och en viktig del av kulturarvet i landet 
för litteratur och poesi. Dan Andersson har ett stort värde som varumärke för 
Ludvika kommun och ett besöksmål för turismen och kreativa näringar i 
Ludvika stad samt som en viktig del av landsbygdsutveckling och finnmarkens 
kulturarv. 

Hans Gleimar, Centerpartiet och Sara Hjälm, Centerpartiet i Ludvika föreslår i 
motion daterad 6 maj 2019 att Ludvika kommunen bör utreda och presentera 
en handlingsplan gällande varumärket Dan Andersson inom 
kulturverksamheten och besöksnäringen i kommunen. Motionärerna beskriver 
poeten och författaren Dan Anderssons poesi som en aktuell folklig popularitet 
som förknippas starkt med Finnmarken.  
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Nya tolkningar av Dan Andersson produceras ständigt i nutid. Motionärerna 
pointerar dessutom att Dan Andersson är den enda mest kände Ludvikabon 
som hamnat på ett frimärke.  

Motionärerna beskriver även föreningslivets delaktighet av producerandet av 
den årliga Dan Anderssonveckan där ett stort antal byalag och ideella 
föreningar i hela kommunen engageras och utför flera tusen ideella 
arbetstimmar. 

Motionärerna beräknar att besöksnäringen i kommunen sysselsätter drygt 300 
personer och har en omsättning på omkring 400 MSK. Ludvika kan genom 
utveckling av aktiviteter öka omsättningen 7,5-12,5 MSEK år 2030. 

Bakgrunden till motionen är att en utredning och handlingsplan bör utföras av 
kommunen för att utreda och utveckla Dan Andersson som varumärke för 
kommunen och besöksnäringen. 

Förvaltningens utlåtande om motionen 
Kommunens avsikt är att förvalta arvet efter skalden Dan Andersson och att 
levandegöra kulturarvet Dan Andersson. Intentionen är att skapa en mer tydlig 
profil i kommunen för att förmedla Dan Anderssons kulturarv till besökare, 
turister, lokala invånare med flera.  

Ludvika kommun utpekas som en litterär stad regionalt och nationellt. Med 
flera olika litterära personer lokalt är Dan Andersson en av de mest framstående 
i landet. Dan Andersson är ett litteratur-arv och en viktig del av kulturarvet i 
landet för litteratur och poesi. Dan Andersson har ett stort värde som 
varumärke för Ludvika kommun och ett besöksmål för turismen och kreativa 
näringar i Ludvika stad samt som en viktig del av landsbygdsutveckling och 
finnmarkens kulturarv. Dan Anderssonveckan är ett prioriterat evenemang för 
att lyfta Ludvika kommun.  

Förvaltningens syn är att kommunstyrelsens förvaltning med näringslivsenheten 
bör vara den part som har till uppgift och kompetens att utveckla Dan 
Andersson som varumärke. Detta skulle sannolikt ha en positiv effekt på 
besöksnäringen i kommunen både lokalt, regionalt och nationellt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde har i sitt ansvar utvecklingen av kulturarvet efter Dan 
Andersson så som en del av vårt litterära, musikaliska och finnmarkens 
kulturarv 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därmed att motionen bör bifallas av 
kommunfullmäktige. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Resurser behöver frigöras eller skapas inom ramen för näringslivsenheten för 
uppdraget att utreda och skapa en övergripande handlingsplan för hur Dan 
Andersson som varumärke för Ludvika kommun. Utredning och produktion av 
en handlingsplan beräknas ta cirka 1-2 månader och kan göras inom ordinarie 
linjeorganisation eller i projektform. 

Kulturverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen kan fungera som 
stöd i sakfrågor. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 13 januari 

2020, § 3. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 8 januari 
2020. 

3. Motion från Centerpartiet Ludvika, daterad 6 maj 2019. 

Behandling 
Sten G Johansson, (V), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Näringslivschef 
Verksamhetschef kansli/kultur/ungdom 
Kultursekreterare 
Projektledare Dan Anderssonveckan 
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 4  Dnr 2019/113 

 

Yttrande över barn- och ungdomspolicy 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse 
daterad 7 januari 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020 från förvaltningen framgår att 
kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till barn- och 
ungdomspolicy. Av policyn framgår det att arbetet med dessa frågor ska präglas 
av samverkan mellan olika förvaltningar för att stärka barn och ungas 
rättigheter. Policyn pekar ut sex prioriterade områden, däribland barn och ungas 
möjlighet att påverka i frågor som berör dem. 

Eftersom policyn är ett kommunövergripande styrdokument har den kommit 
på remiss till kultur- och fritidsnämnden, samt till kommunens övriga nämnder 
och helägda bolag. 

Förvaltningens yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter eller förslag på ändringar i 
den policy som inkommit på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Berörda 
tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetets gång varit 
delaktiga i innehåll och utformning av policydokumentet. 

Förvaltningen vill upplysa om att kommunstyrelsens policy utgår från 
Barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020. 

I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020 så ingår avsatta 
resurser och medel för att utbilda kommunens handläggare på alla förvaltningar 
i Barnkonventionen och vad det innebär för nya krav i handläggning och 
arbetssätt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några ytterligare kostnader än det 
som ligger i linje med verksamhetsplanen för 2020. 
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 13 januari 

2020, § 4. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 7 januari 
2020. 

3. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 12 
september 2019. 

4. Förslag till barn- och ungdomspolicy daterad 28 augusti 2019. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef kansli/kultur/ungdom 
Ungdomskonsulent 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 5  Dnr 2019/182 

 

Yttrande om dagvattenstrategi för Ludvika kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående dagvattenstrategi för Ludvika kommun. Syftet med dagvattenstrategin 
är att skapa en tydlig och gemensam grund för kommunen att använda sig av i 
de olika frågorna som rör dagvatten. Förslaget på dagvattenstrategi för Ludvika 
kommun har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och Wäsman 
Barken AB. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 7 januari 

2020. 

2. Remiss. Dagvattenstrategi daterad 15 november 2019. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 6  Dnr 2020/10 

 

Yttrande om samråd om ny detaljplan för del av 
Saxhyttan 4:411 med flera "Bysjöstrand ekoby" söder 
om Grangärde 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 20 januari från förvaltningen framgår att kultur- 
och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående samråd om ny detaljplan för del av Saxhyttan 4:411 med flera 
”Bysjöstrands ekoby”. Syftet med detaljplanen är att ett bostadsområde som 
kan fungera som en ekoby ska kunna byggas inom planområdet.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 20 januari 

2020. 

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 7  Dnr 2018/70 

 

Uppföljning av intern kontroll 2019 för kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 2019 års 
plan för intern kontroll. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 18 december 2019 från förvaltningen framgår att 
kommunstyrelsen fastställde i oktober 2018 en plan för kommunövergripande 
intern kontroll för 2019 med två gemensamma kontrollpunkter som alla 
nämnder och helägda bolag skulle följa upp: 

1. Leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med? 

2. Redovisas representation enligt interna regler? 

Varje nämnd och helägt bolag har också fastställt en egen plan för intern 
kontroll 2019, med specifika kontrollpunkter som också ska följas upp. 

För kultur- och fritidsnämnden beslutades om följande kontrollpunkter: 

3. Finns rutiner för att använda säkerhetsutrustning? 

4. Finns det policy om rökförbud och hur regleras den i så fall inom verksamhetsområdena? 

5. Finns det rutiner för beställningar och faktureringar (med underlag) internt? 

Senast 31 januari 2020 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen ha 
rapporterat sina uppföljningar av 2019 års planer och kontrollpunkter. 

I några fall visar uppföljningen av de kommungemensamma punkterna att det 
inte finns några större anmärkningar, men det finns också allmänt 
förekommande brister. Kultur- och fritidsnämnden visar på brister i hur 
representation redovisas. En annan brist är att inköp av varor och tjänster i 
förhållandevis stor utsträckning görs från leverantörer som kommunen inte har 
avtal med. I de fall uppföljningarna pekar på brister har förvaltningen redan 
vidtagit förbättringsåtgärder Vad gäller redovisningen av representation finns 
ett önskemål från förvaltningen att – som en kommungemensam åtgärd – det 
berörda styrdokumentet ska uppdateras.  
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Vad gäller leverantörstrohet har det parallellt med den genomförda 
internkontrollen skett ett omfattande arbete och redan påbörjats, vidtagits 
respektive planerats flera kommunövergripande åtgärder för att stärka och 
kvalitetssäkra inköpsprocessen och åstadkomma likvärdiga förbättringar i hela 
organisationen.  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 13 januari 

2020, § 7, 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 18 
december 2019. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef kansli/kultur och ungdom 
Verksamhetschef fritid/idrott 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 8  Dnr 2018/54 

 

Kultur- och fritidsnämndens bokslut och 
årsredovisning 2019 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till årsbokslut och 
årsredovisning för år 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden redovisar för 2019 ett överskott på 1 418 tkr. 

För enheterna kansli, kultur och ungdom och fritid och idrott redovisas ett 
överskott om 1 068 tkr. Efter justering av kapitalkostnader med 350 tkr blir 
resultatet 1 418 tkr.  

Resultatet före justeringen av tillkommande kapitalkostnader (1 068 tkr) består 
av ett överskott för verksamhetsområde kansli om 261 tkr samt för kultur och 
ungdom om 63 tkr och ett överskott för fritid och idrott om 744 tkr. 

Redovisade överskott för samtliga verksamheter, beror bland annat på ökade 
intäkter inom fritid och idrott, hyresjusteringar, besparingar enligt strukturplan, 
statliga bidrag samt inköpsmedvetenhet under andra halvåret 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 21 januari 

2020. 

2. Bokslut 2019 för kultur- och fritidsnämnden. 

3. Samhällsbyggnadsnämndens personalkostnader. 

4. Årsredovisning 2019. 

______ 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef kansli/kultur och ungdom 
Verksamhetschef fritid/idrott 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 9  Dnr 2019/62 

 

Omfördelning av investeringsmedel 2019 till 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att outnyttjat utrymme 
för investeringsmedel 2019 på sammanlagt 372 000 kr överförs till år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2020 från förvaltningen framgår att 
under 2019 har inte utrymmet för investeringsmedel utnyttjats vad gäller 
projektering av Fjällbergets alpina anläggning (200 000 kr) samt lekutrustning i 
Fredriksberg (172 000 kr). 

Vad gäller projekteringen av Fjällberget så har inte investeringsramen utnyttjats 
då Fjällbergets Alpina klubb själva tagit fram nödvändiga kostnadsberäkningar. 

Vad gäller lekutrustning i Fredriksberg så har investeringsprojektet blivit 
senarelagt och kopplats samman med den multiarena som planeras under år 
2020. 

Förvaltningens förslag är att kvarvarande utrymme på 372 000 kr överförs till 
2020 års investeringsram och läggs till satsningen med multiarena och 
tillhörande lekutrustning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Utökade driftkostnader av både multiarena och lekutrustning motsvarande cirka 
40 000 kr per år. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 21 januari 

2020. 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef fritid/idrott 
Verksamhetschef kansli/kultur och ungdom 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 10  Dnr 2019/62 

 

Investeringar 2020 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till prioriteringar för 

investeringar 2020. 
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen ska återrapportera 

kvartalsvis till nämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 15 november 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en rambudget på 4 900 000 kronor för 
investeringar under 2020. Rambudgeten är generell vilket innebär att kultur- 
och fritidsnämnden beslutar om prioriteringarna. 

Tjänstemannaförslaget är att 4 900 000 kronor används till följande 
investeringar: 

- Idrottsmateriel på idrottsplatser 

- Släpvagn och robotgräsklippare  

- Ismaskin vid Grängesvallen 

- Belysningsarmaturer och markåtgärder vid elljusspåret i Fredriksberg 

- Elektroniska måltavlor vid Gräsmossens skyttecentrum 

- Teknik och AV utrustning  

- Inventarier vid sporthallar, ABB Arena, Folkets Hus, bibliotek, 
fritidsgårdar 

- Utrustning badplatser 

- Ljungåsens friluftsområde 

- RFID för biblioteken 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 13 januari 

2020, § 8. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 15 
november 2019. 
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_____ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Sektionschefer 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 11  Dnr 2019/62 

 

Budget, mål och verksamhetsplan 2020 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan med 

tillhörande budget 2020. 

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till målaktiviteter 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2020 från förvaltningen framgår att med 
anledning av den tilldelade budgetramen revideras verksamhetsplanen, enligt 
bilaga i tjänsteskrivelsen. 

För att uppfylla de kommunövergripande målen har förvaltningen föreslagit 
följande målaktiviteter inom de 18 olika måtten, enligt bilaga i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 13 januari 

2020, § 9. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 8 januari 
2020. 

3. Förslag till verksamhetsplan med budget daterad 8 januari 2020. 

4. Förslag till målaktiviteter daterad 8 januari 2020. 

_____ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Sektionschefer 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 12  Dnr 2019/2 

 

Revidering i delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta revidering i delegationsordning 
avseende remissyttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i anställning. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 2 december 2019 från förvaltningen framgår att 
ekonomienheten inom kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för 
handläggningen av ansökningar om rätt till lönebidrag för trygghet i anställning. 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott yttrar sig genom ett remissförfarande 
till ekonomienheten.  

Förvaltningen föreslår att remissyttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i 
anställning delegeras till förvaltningschefen. Genom en ändring av 
delegationsordningen kan handläggningen ske fortlöpande till 
kommunstyrelsens ekonomienhet. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 13 januari 

2020. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2 
december 2019. 

3. Delegationsordning daterad 2 december 2019. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Styrdokument 
Ekonomienheten 
Verksamhetschef fritid/idrott 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 13   

 

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. 

 
a) 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 13 januari 2020, § 1-12. 

 
b) 
Ordförande 
Yttrande över granskning av upphävande av tomtindelningar/fastighetsplaner i 
Ludvika kommun. Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra.  

c) 
Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige inom Ludvika kommun erhåller avgiftsfri lokalhyra i 
Ludvika Folkets Hus samt för övriga kostnader i samband med förhyrningen.  

d) 
Verksamhetschef fritid/idrott 
Ludvika Cricket förening beviljas 3 000 kr i projektbidrag för att kunna utbilda 
en tränare som lär ut cricket för barn och ungdomar.  

e) 
Sektionschef fritidsanläggningar och Folkets Hus 
BD-gruppen tilldelas att leverera teknisk utrustning till Folkets Hus, Ludvika. 
Fyra stycken handmicsystem och fyra stycken headsetsystem, pris 32 072 kr. 

f) 
Kultursekreterare 
Föreningen Folkets Hus/Park i Grängesberg beviljas 3 000 kr i bidrag till julfest 
för barn den 6 januari 2020. 

Dan Andersson Sällskapet beviljas 25 000 kr i bidrag för ett projekt om Dan 
Anderssons diktning. Projektet riktar sig till barn och unga i Ludvika kommun. 
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2(2) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Grangärde Hembygdsförening beviljas 20 850 kr i bidrag för hyreskostnad för 
Nyhammars bruksarkiv. Arkivet flyttade 2019 från Grangärde kyrka till 
Arkivcentrum i Falun. Tidigare har Ludvika kommun varit fakturamottagare 
men från och med 2020 så ansvarar föreningen för hyran. För att kompensera 
detta betalas ett bidrag ut som täcker hyreskostnaderna för 2020. 

Studieförbundet Vuxenskolan beviljas 3 525 kr för en föreläsning under 
demokrativeckorna. Avser marknadsföring, tryckning av affischer och del av 
gage. 

Sirba Internationella Dansföreningen i Ludvika beviljas 12 000 kr i bidrag för 
att arrangera ett folkmusikevenemang med Lena Johansson Trio. Hela 
evenemanget beräknas kosta cirka 23 000 kr. Föreningen ansöker för del av 
gaget. 

Grangärdebygdens Kulturförening beviljas 5 356 kr för att betala hyra för 
förråd i Sunnansjö vårdcentral. Detta är ett verksamhetsbidrag som de ansökt 
om, men på grund av tekniska problem har ansökan inte inkommit till 
handläggning av verksamhetsbidragen. Bidraget kommer att utbetalas från 
riktade bidrag. 

g) 
Ungdomskonsulent 
En ansökan om 10 000 kr ur Guldgruvan för studieresa till Spanien med elever 
från VBU avslås. Syftet med resan är att lära sig mer spanska och se andra 
kulturer. Resan skulle ske på fritiden, dokumenteras och visas för elever på 
skolan. I brist på fler sponsorer då mer pengar behövs till projektet beslutade 
förvaltningen att avvakta och att en ny ansökan skickas in till Guldgruvan om 
fler blir intresserade av projektet. 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 14   

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
a) 
KFN 2020/7 – 80 
Enkät från Folkbildningsrådet – Budgeterade kommunbidrag till studieförbund 
2020. 

b) 
KFN 2020/11 – 81 
Enkät från Naturvårdsverket – Sveriges friluftskommun 2020. 

c) 
KFN 2018/81 – 10 
Protokoll från kommunfullmäktige, § 176 – Avsägelse. Sandra Christiansen (V) 
avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med 
19 november 2019. 

d) 
KFN 2018/81 – 10 
Protokoll från kommunfullmäktige, § 179 – Val av ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden efter Sandra Christiansen (V) till och med den 31 december 
2022. Fullmäktige bordlägger ärendet. 

e) 
KFN 2019/181 – 00 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden, § 136 – Ny organisation för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

f) 
KFN 2019/89 – 87 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län – Byggnadsminnesförklaring av 
Grangärde prästgård, Saxhyttan 157:10, Grangärde, Ludvika kommun. 
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 3 kap 1 § kulturmiljölagen 
(1988:950), att förklara Grangärde prästgård, Saxhyttan 157:10, Grangärde 
socken, Ludvika kommun, för byggnadsminne. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Länsstyrelsen meddelar enligt samma lag och kapitel 2 § följande skyddsbestäm-
melser: 

 Byggnader markerade nr 1-10 får inte rivas, flyttas, byggas om eller på 
annat sätt förändras till sin exteriör. 

 I byggnad 1-4 och 7 och 10 får ingrepp inte göras i stomme eller 
rumsindelning från tiden före 1950. Ingrepp eller ändring får heller inte 
göras i fast inredning från tiden före 1950. 

 Byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. Vård och 
underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska 
värdet inte minskar. 

 Det område kring byggnaderna som på situationsplanen avgränsas med 
röd linje ska hållas i ett sådant skick att byggnadsminnets karaktär inte 
förvanskas. Nybyggnad och uppsättande av staket eller andra 
anordningar får inte ske inom detta område, Ej heller får nya vägar 
anläggas eller skyltar sättas upp inom området utan länsstyrelsens 
tillstånd. 

Samråd ska ske med länsstyrelsen i frågor som rör underhåll och vård av 
byggnader och område. 

Om särskilda skäl föreligger för att ändra byggnadsminnet i strid mot 
skyddsföreskrifterna får länsstyrelsen enligt 3 kap 14 § Kulturmiljölagen lämna 
tillstånd till sådana ändringar. 

g) 
KFN 2020/13 – 46 
Delegationsbeslut från myndighetsnämnden miljö och bygg, § M 2020-24 – 
Beslut om årlig kontrollavgift år 2020 gällande livsmedelsverksamhet Café 
Hammarbacken på fastigheten Magasinet 1. Årlig avgift på 1 100 kr.  

Delegationsbeslut från myndighetsnämnden miljö och bygg, § M 2020-79 – 
Beslut om årlig kontrollavgift år 2020 gällande livsmedelsverksamhet Haffas 
Ungdomshus, fritidsgård på fastigheten Orren 15. Årlig avgift 2 200 kr. 

Delegationsbeslut från myndighetsnämnden miljö och bygg, § M 2020-146 – 
Beslut om årlig kontrollavgift år 2020 gällande livsmedelsverksamhet 
Lorensberga fritidsgård på fastigheten Skolan 1. Årlig avgift 2 200 kr. 

Delegationsbeslut från myndighetsnämnden miljö och bygg, § M 2020-221 – 
Beslut om årlig kontrollavgift år 2020 gällande livsmedelsverksamhet 
Stallbackens fritidsgård på fastigheten Örntorp 3:1. Årlig avgift 2 200 kr 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 15   

 

Verksamhetsinformation – muntlig rapport 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information om: 

 Budget 2021 
 Säkerhetsutbildning för personalen – Hot och Våld 
 Verksamheten på Hammarbacken 
 Jubileum 
 IT-center, fiber 
 Föreningsutbildningar 
 Säker och Trygg förening, Säker och Trygg kommun 
 Träff med föreningar angående friluftsbaden 
 Grängesbadet 
 Veteranracing på Ludvika flygplats 
 Audition – Idol  

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-01-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 16   

 

Uppvaktning/telegram 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att uppvakta 
Jerringpristagaren Tove Alexandersson. 
 
______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef fritid/idrott för verkställighet
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