
Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(2)
Sammanträdesdatum

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika, måndagen den 21 oktober 2019, kl. 15-17

Beslutande ledamöter Per-Olof Backström Sandblad (S), tjänstgörande ersättare för Andreas Strandberg (M)
Susanne Andersson (S)
Nadja Eriksson (C), tjänstgörande ersättare för Sten G Johansson (V)
Mohammed Ouafi (S)
Mattias Kron Eriksson (SD)
Eva Marie Tomtlund (M), ej § 75
Mona-Lisa Jansson Gleimar (S)
Morteza Haidari (M)
Sarah Hjälm (C)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande Tjänstemän
Anna Silfverin, kultursekreterare, § 71
Christina Anders, ekonom, § 71-73
Robert Hamberg, sektionschef, § 71-77
Peter Hoxell, verksamhetschef
Göran Gullbro, tf administrativ chef
Jan Lundberg, förvaltningschef
Anki Ullberg, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 71-84
Anki Ullberg

Ordförande
Susanne Andersson

Justerande
Morteza Haidari

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-10-21 Paragrafer § 71-84

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-25 Datum då anslaget tas ned 2019-11-15

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningen, vån 2, Folkets Hus, Ludvika

Underskrift Anki Ullberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

2(2)
Sammanträdesdatum

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

Val av justerande
Anmälan av extra ärenden

§ 71 Information. Dan Anderssonveckan 2019 3
§ 72 Information. Budget 2020 4
§ 73 Budgetuppföljning årsprognos per den 

sista augusti - tillfälle 3 Delårsbokslut
2018/54 5

§ 74 Utbyte av snöskoter till fyrhjuling med 
bandsats

2019/140 6

§ 75 Utnämning av kulturpristagare 2019 2019/98 7 - 8
§ 76 Utnämning av Kobbanpristagare 2019 2019/112 9
§ 77 Avgifter 2020 2019/130 10
§ 78 Revidering/tillägg i delegationsordning 

för kultur- och fritidsnämnden
2019/2 11

§ 79 Yttrande. Samråd. Detaljplan för 
Lorentsberga 3:47 med flera 
"Handelsområde Lorensberga"

2019/142 12

§ 80 Yttrande. Samråd om ändring av 
detaljplan 313 för Ludvika Gård 1:404 
med flera "Kvarteret Solsidan"

2019/143 13

§ 81 Yttrande. Samråd om ny detaljplan för 
Del av Laritstorp 6:62 "Spendrups lager" 
i Grängesberg

2019/144 14

§ 82 Redovisning av delegationsbeslut 15 - 16
§ 83 Redovisning av meddelanden 17 - 18
§ 84 Verksamhetsinformation - muntlig 

rapport
19
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 71

Information. Dan Anderssonveckan 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Kultursekreteraren informerar om Dan Anderssonveckan 27 juli till och med 3 
augusti 2019.

 Utvärdering 
 Sparkrav
 Utredning/visionsarbete
 Försenat program
 Försenad marknadsföring
 ”Ny” folder
 Statistik
 Prisutdelning 2019
 Budget
 Minnesår 2020
 Varumärket Dan Andersson

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 72

Information. Budget 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Tf administrativ chef och ekonom informerar om budgetarbetet inför år 2020. 

 Avtal med LKFAB angående fastighetsskötsel
 Särskilda omsorgen
 Stödja Ludvika Ridklubb
 Pistmaskin Fjällberget

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 73 Dnr 2018/54

Budgetuppföljning årsprognos per den sista augusti – 
tillfälle 3 Delårsbokslut

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av målaktiviteter

3. Kultur- och fritidsnämnden noterar förvaltningschefens rapportering

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 26 september 2019 från förvaltningen framgår att 
per den sista augusti görs en kommunövergripande budgetuppföljning av drift 
och investeringar genom ett delårsbokslut som även omfattar målaktiviteter 
samt förvaltningschefens rapportering och analys och prognos.

Kultur- och fritidsnämnden visar totalt vid delårsbokslutet ett överskott på 
1 168 tkr. Prognosen på helår beräknas till 69 tkr.

Beslutsunderlag
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 

2019, § 52.

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 26 
september 2019.

3. Budgetuppföljning.

4. Målaktiviteter.

5. Förvaltningschefens rapportering.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstyrelsens ekonomienhet
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 74 Dnr 2019/140

Utbyte av snöskoter till fyrhjuling med bandsats

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till att verksamhetsområde fritid och 
idrott kan investera i en fyrhjuling med bandsats under 2019.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 8 oktober 2019 från förvaltningen framgår att 
verksamhetsområde fritid och idrott ansvarar för spårningen av de olika 
längdspåren vid Ljungåsens friluftsområde. Den befintliga snöskotern, 
årsmodell 2012, behöver repareras för cirka 15 000 kronor inför kommande 
säsong. 

Genom att hyra ut anläggningen till ett vindkraftföretag under sommaren och 
delar av hösten har en ej planerad intäkt tillkommit med 142 500 kronor. 
Ekonomiskt och driftsmässigt är det en bättre lösning att ersätta snöskotern 
med en fyrhjuling med bandsats. Denna typ av terrängfordon kan även 
användas i ett helårsperspektiv. 

Ekonomiska konsekvenser
Fyrhjulingen är mer bränslesnål vilket minskar kostnaderna och är bättre för 
miljön. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 8 oktober 

2019.

______

Beslut skickas till
Förvaltningschef
Kommunstyrelsens ekonomienhet
Verksamhetschef fritid/idrott
Sektionschef fritidsanläggningar
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 75 Dnr 2019/98

Utnämning av kulturpristagare 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Cecilia Rydinger till 2019 års 
kulturpristagare.

Eva Marie Tomtlund (M), deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 18 september 2019 från förvaltningen framgår att 
Ludvika kommuns kulturpris utdelas till en eller flera personer i Ludvika som 
gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet. Det har inkommit 31 
nomineringar fördelat på 25 personer och en förening. 

Prissumman är 30 000 kr.

Nominerade är:
- Anders Haraldsson
- Anders Räms
- Anne Seppänen
- Birgitta Gigi Karlestedt
- Björn Jadling
- Cecilia Rydinger
- Cecilia Stanke
- Christina Johansson
- Christine Tomtlund
- Classic Wheels Club Ludvika
- Hans Häglund och Lilian Jacobsson
- Khalad Björn Thundahl
- Ingemar Lissmyr
- Lars Persson
- Johannes Graaf
- Maria Backman
- Maria Sedell och Andreas Jacobsson
- Nils-Erik Nordqvist
- Peter Resare
- Ragnar Nåhem
- Stig ”Stereo-Stig” Sjöberg
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Sylvie Johansson
- Thomas Henkel och Birgitta Hagelberg Porshage
 

Beslutsunderlag
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 

2019, § 46.

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 18 
september 2019.

3. Inkomna nomineringar.

______

Beslut skickas till
Pristagare
Kultursekreterare för verkställighet
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 76 Dnr 2019/112

Utnämning av Kobbanpristagare 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Grängesbergs Bandyklubbs 13 
ungdomsdomare till 2019 års Kobbanpristagare.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 20 september 2019 från förvaltningen framgår att 
idrottsstipendiet, Kobbanpriset, delas ut till lovande enskild idrottare eller 
förening hemmahörande i Ludvika kommun. Stipendiet är på 10 000 kr och 
delas ut årligen av kultur- och fritidsnämnden. Föreningarna inkommer med 
förslag på kandidater.

Fyra föreningar har inkommit med fem förslag, de föreslagna är:
- Jalal Amkidh, Arabiska samhället i Dalarna
- Mohamad Amkidh, Arabiska samhället i Dalarna
- 13 ungdomsdomare, Grängesbergs Bandyklubb
- Lennart Andersson, Ludvika Handikapp IF
- Vanessa Ituze, Ludvika Minicircus

Beslutsunderlag
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 

2019, § 47.

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 20 
september 2019.

3. Inkomna nomineringar.

______

Beslut skickas till
Pristagare
Verksamhetschef fritid/idrott för verkställighet
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 77 Dnr 2019/130

Avgifter 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen, daterade 17 september 2019, 
till avgifter samt att de ska gälla från 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 17 september 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden balanserar sin budget årligen genom intäkter som 
avgifterna genererar. Lokaler, planer och hallar är subventionerade utifrån de 
verkliga driftkostnaderna. Förslaget till avgifter ska i första hand stimulera barn- 
och ungdomsverksamhet men även främja och möjliggöra olika aktiviteter 
bland vuxna.

Beslutsunderlag
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 

2019, § 48.

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 17 
september 2019.

3. Förslag till avgifter 2020.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstyrelsens ekonomienhet
Verksamhetschef fritid/idrott
Verksamhetschef kultur/ungdom
Sektionschef fritidsanläggningar
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 78 Dnr 2019/2

Revidering/tillägg i delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta revidering/tillägg i 
delegationsordning avseende tjänsteman i beredskap (TiB) för kultur- och 
fritidsnämnden daterad 28 augusti 2019.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 9 september 2019 från förvaltningen framgår att 
Ludvika kommun har ett system med tjänsteman i beredskap, som ska kunna 
träda in vid allvarliga kriser och fatta nödvändiga beslut tills ordinarie 
beslutsfattare är på plats.

För att säkerställa att tjänsteman i beredskap kan fatta nödvändiga beslut som 
behöver tas i samband med det inledande arbetet vid allvarliga kriser behöver 
nämnden ge tjänsteman i beredskap delegation att fatta sådana beslut. Så fort 
ordinarie beslutsfattare är på plats upphör tjänsteman i beredskap rätt att fatta 
beslut.

Beslutsunderlag
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 7 oktober 

2019, § 50.

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 9 
september 2019.

3. Delegationsordning daterad 28 augusti 2019.

______

Beslut skickas till
Kommunala författningssamlingen
Kommunstyrelsen för kännedom
Förvaltningschef
Tf administrativ chef
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 79 Dnr 2019/142

Yttrande. Samråd. Detaljplan för Lorentsberga 3:47 
med flera ”Handelsområde Lorensberga”

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående samråd detaljplan för Lorentsberga 3:47 med flera ”Handelsområde 
Lorensberga”. 

Huvudsyftet är att utveckla handelsområdet och möjliggöra ny mark för olika 
verksamheter såsom handel och industri. Planen tillåter även bostäder och 
område för betesmark.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 10 oktober 

2019.

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 80 Dnr 2019/143

Yttrande. Samråd om ändring av detaljplan 313 för 
Ludvika Gård 1:404 med flera ”Kvarteret Solsidan”

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående samråd om ändring av detaljplan 313 för Ludvika Gård 1:404 med 
flera ”Kvarteret Solsidan”. Syftet är att möjliggöra för en aktivitetshall för 
padeltennis eller liknande verksamheter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 11 oktober 

2019.

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 81 Dnr 2019/144

Yttrande. Samråd om ny detaljplan för Del av 
Laritstorp 6:62 ”Spendrups lager” i Grängesberg

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående samråd om ny detaljplan för Del av Laritstorp 6:62. Huvudsyftet är 
att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken i 
Grängesberg med tillbyggnader i två etapper.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 14 oktober 

2019.

2. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden.

______

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 82

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 7 oktober 2019, § 46-54.

b)
Ordförande
Beslutar att ge kommunens tjänsteman i beredskap (TiB) delegation på att fatta 
nödvändiga beslut som behöver tas i samband med det inledande arbetet för att 
upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. Besluten får tas till 
dess att ordinarie beslutsfattare är på plats. Detta beslut gäller till dess att kultur- 
och fritidsnämnden reviderat sin delegationsordning eller som längst till den 31 
december 2019.

c)
Verksamhetschef kultur/ungdom
Dalarnas Folkrörelsearkiv beviljas 40 200 kr. Beloppet är baserat på antalet 
inlämnade arkiv från kommunens föreningar och organisationer. I dagsläget 
härrör 406 arkivbildare till Ludvika kommun.

d)
Förvaltningssekreterare
Lions Club Ludvika beviljas tillstånd enligt 17 § lotterilagen under tiden 24 
november 2019 till och med 23 november 2022.

15



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

e)
Kultursekreterare
Dans och Folkton beviljas 13 124 kr för att anordna Soppteater under 
Demokrativeckorna.

f)
Vik fritidskonsulent
FK Grängesfirren beviljas 5 000 kr i bidrag för att genomföra höstlovsfiske för 
skolelever och omsorgstagare.

Ludvika Flygplatsförening beviljas 15 000 kr för inköp av material för att 
renovera anläggningens garagelängor, två portar.

IFK Grängesberg skidor beviljas 8 000 kr i bidrag för att kunna renovera sin 
parkering med nytt grus.

Västerbergslagens Jaktvårdskrets ansöker om startbidrag för sin förening. Alla 
erforderliga handlingar har skickats in. Bidragsansökan avslås. Startbidraget 
gäller bara nybildade föreningar.

Ludvika Minicircus beviljas 4 400 kr i bidrag för marknadsföring av 
sommarlovsaktiviteter under 100-års jubileumet.

Väsman VinterArena beviljas 5 000 kr i startbidrag.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 83

Redovisning av meddelanden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen av meddelanden.

Beskrivning av ärendet
a)
KFN 2019/120 – 88
Enkät. Program på bibliotek. Från Svensk biblioteksförenings tidskrift 
Biblioteksbladet.

b)
KFN 2019/133 – 80
Enkät. Meningsfull fritid för unga? Från Ungdomens Nykterhetsförbund 
(UNF).

c)
KFN 2018/16 – 00
Protokoll från kommunstyrelsen, § 170 – Avslut av uppdrag att ta fram en 
policy för barnkonventionen.

d)
KFN 2018/137 – 82
Protokoll från kommunfullmäktige, § 118 – Svar på motion – Upprustning av 
de centrala delarna av Fredriksberg.

e)
KFN 2018/181 - 10
Protokoll från kommunfullmäktige, § 124 – Maria Flinth (S) avsäger sig 
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med 2 september 
2019.

f)
KFN 2018/60 - 02
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott, § 16 – Utökade pensions-
möjligheter (80, 90, 100).

17



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

g)
KFN 2018/54 – 04
Protokoll från kommunstyrelsen, § 179 – Återrapport av nämndernas åtgärder 
för att nå budget i balans.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-10-21

Kultur- och fritidsnämnden

§ 84

Verksamhetsinformation – muntlig rapport

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Information om:

 Invigningen av Demokratiutställningen

 Mångkulturdagen 24 oktober 2019

 Musikföreställning i sporthallen

 Konstrundan

 Höstlovet

______
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