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Ärendelista

Val av justerande
§ 55 Anmälan av extra ärenden 3
§ 56 Utnämning av Björkmanska kulturpriset 

2020
2019/147 4

§ 57 Översyn av friluftsbad 2019/131 5 - 6
§ 58 Återrapportering angående konsekvenser 

av ändrade buss- och skoltider
2019/119 7 - 9

§ 59 Utredning gällande de ekonomiska- och 
verksamhetsmässiga förutsättningarna att 
ge bidrag till en ungdomsledare vid 
Ludvika Ridklubb

2019/116 10 - 11

§ 60 Bidrag för leasing av en pistmaskin för 
Fjällberget till IFK Grängesberg Alpina 
klubb

2019/162 12 - 13

§ 61 Yttrande. Motion - Stenpoesi till Dan 
Andersson Minnesår 2020

2019/132 14 - 15

§ 62 Yttrande om rätt till lönebidrag för 
trygghet i anställning - Ludvika 
Fotbollsklubb

2019/138 16

§ 63 Yttrande om rätt till lönebidrag för 
trygghet i anställning - IF Vulcanus

2019/156 17

§ 64 Yttrande om rätt till lönebidrag för 
trygghet i anställning - Nyhammars IF

2019/160 18

§ 65 Namnsättning av vägar vid ABB och 
Väsmanstrand

2019/157 19 - 20

§ 66 Kommunikationsplan 2020 för kultur- 
och fritidsnämnden

2019/161 21

§ 67 Fastställande av intern kontroll 2020. 
Kommunövergripande samt 
nämndspecifika kontrollpunkter för 
kultur- och fritidsnämnden

2019/90 22 - 23

§ 68 Sammanträdesplan 2020 - Kultur- och 
fritidsnämnden

2019/139 24 - 25

§ 69 Verksamhetsinformation - muntlig 
rapport

26

§ 70 Jubileumsår 27
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 55

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott godkänner ändringen.

Beskrivning av ärendet
Följande tillägg: Jubileumsår.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 56 Dnr 2019/147

Utnämning av Björkmanska kulturpriset 2020

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

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 1 november 2019 från förvaltningen framgår att 
Björkmanska kulturpriset utdelas i första hand till en Ludvikabo som gjort 
förtjänstfulla insatser inom hembygdsvården. I andra hand till Ludvika 
musikskolas elever, dock inte en enskild elev. I tredje hand till underhåll och 
drift av byggnaden Cassels donations i Grängesberg.

Prissumman för år 2020 är 131 000 kr.

I år har sju nomineringar inkommit, vilka är fördelade på fyra förslag. 
Verksamheten för kultur ungdom bibliotek har granskat de inkomna 
nomineringarna. Enligt stadgarna ska det vara ”värdefulla insatser inom 
hembygdsvården” som priset tilldelas för. Bedömningen är att Chatarina och 
Olof Riesenfeld samt Maria Norgren har gjort mycket värdefulla insatser för 
hembygdsvården genom att pietetsfullt restaurera två av kommunens viktiga 
kulturarv.

Övriga nominerade, Lilian Jakobsson och Hans Häglund samt Ragnar Nåhem, 
har också gjort viktiga insatser. Dock är själva arbetet så som guidning, 
dokumentation och information det primära arbetet och hembygdsvården blir 
således det sekundära. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 1 

november 2019.

2. Nomineringar

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 57 Dnr 2019/131

Utredning av översyn friluftsbad 

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott godkänner utredningen

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget att minska antalet friluftsbad 

som verksamhetsområde fritid och idrott ansvarar för med start år 2020

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lokala föreningslivet ges 
möjlighet att ansöka om årligt driftsbidrag för skötsel av friluftsbad upp 
till 10 000 kronor

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 6 november 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade den 7 oktober 2019 att 
återremittera ärendet gällande översyn av friluftsbaden för ytterligare utredning.

Verksamhetsområde fritid och idrott föreslår att minska antalet friluftsbad inom 
Ludvika kommun från och med år 2020. Det lokala föreningslivet ges möjlighet 
att söka driftsbidrag för att i egen regi ta ansvar för de bad som närområdet har 
ett gemensamt intresse av.

Verksamhetsområde fritid och idrott har varit i kontakt med organisationer vid 
de platser där friluftsbaden föreslås avvecklas i kommunal drift under 2020 för 
att undersöka intresset att de tar över skötseln. Utfallet av dialogen:

Friluftsbad Organisation Resultat

Räfsnäs Ludvika Ridklubb Ja
Havstjärn Nyhammars IF Ja
Järnsta Västansjö Byalag Ja
Gravendal Gravendals Byalag Ja
Gänsen Gänsens Bystugeförening Ja
Ulriksberg Ulriksbergs Samfällighetsförening Ja
Hällarna Ludvika Segelsällskap Ja

De friluftsbad som verksamhetsområde fritid och idrott har ekonomiska- samt 
personella resurser för är Skuthamn, Hillängsbadet, Jägarnäsbadet, Klenshyttan, 
Kyrkviksbadet, Älgsjöbadet, Saxdalen, Sunnansjö och Kyrkbadet. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

De friluftsbad som verksamhetsområde fritid och idrott ej har möjlighet att 
ansvara för genom egen skötsel är Hällarna, baden i Gravendal, Ulriksberg, 
Järnsta, Havstjärn, Räfsnäsbadet och Gänsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 6 

november 2019.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 58 Dnr 2019/119

Återrapportering angående konsekvenser av ändrade 
buss- och skoltider

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens återrapportering och 
beslutar att skicka rapporten för kännedom till kommunstyrelsen och 
kommunens nämnder.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 4 november 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden beslutade att förvaltningen fick uppdraget att utreda 
de konsekvenser som de förändrade buss- och skoltiderna hade på 
föreningslivet och barn- och ungdomars möjlighet till förutsättningar att utöva 
fritidsaktiviteter efter skoltid.

Utredningen har gjorts genom ett utskick av en digital enkät till Ludvika 
kommuns föreningsliv genom systemet Fri4 till föreningarnas officiella e-
postlådor. Frågorna har gått till fritidsföreningar, kulturföreningar och 
studieförbund. Där har frågor ställts om hur de förändrade buss- och 
skoltiderna har påverkat föreningarna avseende antalet deltagande barn och 
ungdomar, halltider och antalet tillgängliga ledare.

Frågorna som ställdes var:

1. Har er förening påverkats av de nya buss/skoltiderna för unga?

2. Har det påverkat er som ledare?

3. Något annat som påverkat föreningen på grund av buss/skoltiderna?

Det har inkommit 48 enkätsvar från kommunens föreningar. Av dessa så anser 
15 föreningar att de nya busstiderna har haft påverkan på föreningens 
verksamhet och 33 att det inte har haft någon inverkan.

Barn och ungdomsperspektiv
Sammantaget kan vi se att enkätsvaren visar på att de ändrade busstiderna 
påverkar fritidsaktiviteter vad gäller start och slut. Ungdomar och barn hinner 
inte i tid till när det börjar och de hinner inte ta sig hem från aktiviteten med 
buss. Vissa träningstider har ställts in eller kraftigt senarelagts. Andra 
konsekvenser är att busstider inte längre passar för träningspass, utan möjlighet 
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till deltagande bygger på att föräldrar kan skjutsa med bil. Föreningarna ser 
också att det finns mindre med tid för ungdomar och barn att kunna hinna äta 
innan träningar vilket anses negativt för prestationen. 

Ledarperspektiv
Ungdomar hinner inte vara med på den obligatoriska uppvärmning, utan 
droppar in under de första kvarten på träningen.

Senare kvällstider är mindre attraktiva att vara med på och innebär färre 
deltagare.

Gymnasie- och högstadieelever som fungerat som hjälptränare i verksamheten 
har inte möjlighet att delta vilket kan vara negativt för framtida ledarrekrytering 
inom idrotten.

Annan påverkan
Mindre spontana aktiviteter på anläggningarna.

Förvaltningen ser minskade besök till fritidsgårdarna vad gäller ungdomar som 
reser med buss till och från skolan.

Elevrådens synpunkter
Lorensberga: Har påpekat föreningslivet kan bli lidande samt även de enskilda 
ungdomarnas privata fritid.

Kyrkskolan: Anser att beslutet är en katastrof som även påverkar studierna då 
eleverna upplever en trötthet på slutet av skoldagen.

Fredriksberg: Eleverna kommer hem en timme senare än tidigare och efterlyser 
möjligheten att kunna stanna kvar längre i Ludvika för de som har träningar 
eller likande.

Gymnasiet: Samtliga tider har blivit sämre, gymnasieeleverna reser till viss del 
även över två kommuner. Mycket färre och senarelagda halltider för äldre 
ungdomar. Gymnasieungdomar önskar möjligheten att kunna stanna kvar 
längre inne i centrala Ludvika.

Förvaltningens slutsatser
Förvaltnings slutsatser av enkätsvaren visar på att det finns risk att det kan bli 
färre ungdomar och barn som behöver åka buss som deltar i föreningslivet eller 
andra fritidsaktiviteter.

Fria bussresor för skolungdomar, både vardagar och helger, skulle inverka 
positivt på ungdomarnas möjlighet till rörelse och deltagande i föreningslivet. 
Att kunna utöva och välja de aktiviteter som är av intresse är även en viktig 
demokratisk och socio-ekonomisk fråga och i linje med kommunens mål att 
vara en bra kommun att växa upp i.

Förvaltningen ser gärna att busstider och busslinjer har ett barn- och 
ungdomsperspektiv och sammanlänkar kommunens fritid- och 
kulturanläggningar med bostadsområden och byar på ett bättre sätt.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 4 

november 2019.

2. Sammanställning av enkätsvaren.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 59 Dnr 2019/116

Utredning av ekonomi och förutsättningar för att ge 
verksamhetsbidrag till en ungdomsledare vid Ludvika 
Ridklubb

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att Ludvika Ridklubb ges 
möjlighet att söka bidrag för en ungdomsledare.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 8 november 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 augusti 2019 att uppdra till 
förvaltningen att utreda ekonomi och förutsättningar för att ge 
verksamhetsbidrag till en ungdomsledare vid Ludvika Ridklubb. 
Ridanläggningen vid Räfsnäs som ägs av Ludvika kommun renoverades och 
byggdes om utifrån föreningens behov och invigdes år 2018. Med de nya 
lokalerna har det skapats en viktig mötesplats för barn och unga (framför allt 
tjejer) med ny samlingslokal och café. Av Dalarnas alla ridklubbar så har 
Ludvika Ridklubb den näst största verksamheten för barn och unga. Allt fler 
unga väljer att uppehålla sig på ridanläggningen före och efter ridlektion eller att 
vistas i stallmiljön även om de inte har någon ridlektion inplanerad. 
Verksamheten kring hästar och ridsporten engagerar de unga som gör tjänst 
som minivärdinnor, värdinnor, helgjourer, med mera.

En betydande del av Ludvika Ridklubbs verksamhet omfattar personer med 
funktionsvariationer, ca 20 %, där kontakten med hästarna är mycket viktig och 
vetenskapligt bevisad främjande.

Ludvika Ridklubb har själva inte de ekonomiska medlen för att tillskapa 
resurser för att ta hand om och engagera de ungdomar som vistas på Räfsnäs 
ridanläggning utanför ridlektionstid.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser med det stora antal barn och unga som 
nyttjar Räfsnäs ridanläggning så finns det grund för att tillskapa bidragsmedel 
att söka för att Ludvika Ridklubb ska kunna inrätta en ungdomsledare. Dessa 
bidragsmedel behöver villkoras till just en ungdomsledare och ridklubben ska 
återrapportera använda bidragsmedel till kultur- och fritidsverksamheterna. 
Verksamhetsbidraget och återrapporteringen föreslås handläggas av 
Fritidsgårdarna, verksamhet 442.
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Ekonomiska konsekvenser
Ludvika Ridklubb ges möjlighet att söka bidrag upp till 200 000 kronor för en 
ungdomsledare. Verksamhetsbidraget för ungdomsledare kommer att läggas 
under verksamhet 442, fritidsgårdsverksamhet. 

De tänkta 200 000 kronor kan tas ur de extra medel på 1 miljon kronor för 
föreningsbidrag som kommunfullmäktige gett kultur- och fritidsnämnden för 
2020. En viss osäkerhet finns om detta riktade bidrag kan fortsätta följande år 
då de ligger utanför ordinarie budgetram.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 8 

november 2019.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 60 Dnr 2019/162

Bidrag för leasing av en pistmaskin för Fjällberget till 
IFK Grängesberg Alpina klubb

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott garanterar ett årligt bidrag för leasing 
av en pistmaskin till IFK Grängesberg Alpina klubb.

Garantin om årligt bidrag villkorat genom att IFK Grängesberg Alpina klubb 
tillser att maskinförare har erforderlig utbildning och kompetens för uppdraget.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 7 november 2019 från förvaltningen framgår att 
IFK Grängesbergs Alpina klubb behöver ett årligt bidrag för att kunna leasa en 
ny pistmaskin eftersom den befintliga ej fungerar. Klubben bedriver sin 
verksamhet i Fjällbergets alpina anläggning i Grängesberg. Klubben har bara 
möjlighet att leasa en pistmaskin om Ludvika kommun lämnar en garanti på att 
ge ett årligt bidrag för kostnaden.

IFK Grängesbergs Alpina klubb är en ideell förening som under många år har 
ansvarat för drift och underhåll av Fjällbergets alpina anläggning i Grängesberg. 
Fjällberget är en alpin anläggning av stor betydelse för kommunens barn och 
unga samt för skolverksamheten. I samarbete med Friluftsfrämjandet erbjuds 
skidskolor varje vintersäsong. Klubbens nuvarande pistmaskin kan ej användas 
något mer på grund av slitage och ålder. För att kunna ha backarna öppna till 
kommande säsonger så behöver befintlig pistmaskin bytas ut till en ny. 
Klubben behöver ha ett årligt bidrag för att kunna leasa pistmaskinen. 
Kostnadskalkylen är:

År 2020: 619 500 kronor 
År 2021: 244 500 kronor
År 2022: 244 500 kronor
År 2023: 244 500 kronor
År 2024: finns möjlighet att lösa ut pistmaskinen för 625 000 kronor

Ekonomiska konsekvenser
Bidraget kommer att belasta verksamhet 452, bidrag till fritidsföreningar, och 
behöver reserveras årligen
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 7 

november 2019.

______

Beslut skickas till
IFK Grängesberg Alpina klubb
Verksamhetschef fritid/idrott
Ekonomienheten
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 61 Dnr 2019/132

Yttrande över motion - Stenpoesi till Dan Anderssons 
minnesår 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
förvaltning angående en motion – Stenpoesi till Dan Anderssons Minnesår 
2020.

Av en tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2019 från förvaltningen framgår att 
Hans Gleimar, Centerpartiet i Ludvika-Grangärde föreslår i motion daterad 26 
augusti 2019 att Ludvika bör hedra och visa upp Dan Andersson i gatubilden 
med citat inlagda i trottoarer eller offentliga platser, som ger möjlighet till 
reflektion i vardagen. Bakgrunden till motionen är att uppmärksamma det 
kommande minnesåret då det passerat 100 år, 2020, då skalden och poeten Dan 
Andersson avled den 16 september 1920.

Centerpartiets motion om stenpoesi ligger i linje med förvaltningens intention 
att på olika sätt uppmärksamma minnesåret 2020 då det gått 100 år sedan Dan 
Anderssons bortgång. Dan Andersson är ett litteraturarv 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. Arbetet med planering, utformning och placering av 
stenposei skulle med fördel kunna göras i projektform av kulturverksamheten 
och gata/parkverksamheten i samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med 
Dan Anderssonsällskapet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 24 oktober 

2019.

2. Remiss. Motion – Stenpoesi till Dan Anderssons Minnesår 2020.

______
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Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 62 Dnr 2019/138

Yttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i 
anställning – Ludvika Fotbollsklubb

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tillstyrker Ludvika Fotbollsklubbs 
ansökan med 15 procent av 19 454 kr, för en lönebidragsanställd kanslist under 
perioden 30 juli 2019 till och med 31 oktober 2020.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterar 11 oktober 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens
Ekonomienhet, inkom den 30 september 2019. 

Ludvika Fotbollsklubb ansöker om kommunalt bidrag för lönebidragsanställd 
kanslist.

Beslutet från Arbetsförmedlingen gäller under tiden 1 november 2018 till och 
med 31 oktober 2020.

I och med att ansökan inkom till Ludvika kommun 30 september 2019 beviljas 
det kommunalt bidrag räknat två månader bakåt, från den 30 juli 2019 till och 
med 31 oktober 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 11 oktober 

2019.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsens ekonomienhet
Verksamhetschef fritid/idrott
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 63 Dnr 2019/156

Yttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i 
anställning – IF Vulcanus

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tillstyrker IF Vulcanus ansökan med 
15 procent av 19 454 kr, för en lönebidragsanställd anläggningsskötare, under 
perioden 1 oktober 2019 till och med 29 februari 2020.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
ekonomienhet, inkom den 30 oktober 2019. 

IF Vulcanus ansöker om förlängt kommunalt bidrag för lönebidragsanställd 
anläggningsskötare under tiden 1 oktober 2019 till och med 29 februari 2020.

Beslutet från Arbetsförmedlingen gäller under tiden 1 oktober 2018 till och 
med 29 februari 2020.

Ludvika kommun beviljar ett år i taget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 31 oktober 

2019.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsens ekonomienhet
Verksamhetschef fritid/idrott
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 64 Dnr 2019/160

Yttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i 
anställning – Nyhammars IF

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tillstyrker Nyhammars IFs ansökan 
med 15 procent av 9 727 kr, för en lönebidragsanställd anläggningsskötare med 
anställningsgrad 50 procent, under perioden 1 november 2019 till och med 31 
oktober 2020.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 7 november 2019 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
ekonomienhet, inkom den 6 november 2019. 

Nyhammars IF ansöker om förlängt kommunalt bidrag för lönebidragsanställd 
anläggningsskötare.

Beslutet från Arbetsförmedlingen gäller under tiden 1 november 2019 till och 
med 31 oktober 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 7 

november 2019.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsens ekonomienhet
Verksamhetschef fritid/idrott
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 65 Dnr 2019/157

Namnsättning av vägar vid ABB och Väsmanstrand

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra angående föreslagna vägnamn, 
enligt nedan.

 Vägen vid Magnetgärdet fastställs till Magnetgärdesvägen
 Vägen Hällarna fastställs till Hällarnavägen
 Vägen längs stranden från gamla Kajvägen till STRI och Ludvika 

Paddlarklubb/Ludvika Segelsällskap fastställs till Strandvägen
 Gamla Kajvägen mellan Kajvägen och Charlie Normans torg fastställs 

till Gamla Kajvägen
 Vägen längs södra stranden av Lyviken fastställs till Brygghusvägen

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 2019 från förvaltningen framgår att 
bland andra ABB har framfört önskemål om att den nya vägen vid 
Magnetgärdet och vägen till Hällarnas badplats får egna namn. 

Fastigheterna längs vägen till Hällarna har idag adress Lyviksvägen, vilket 
skapar förvirring eftersom vägen till Hällarna är en tvärgata till Lyviksvägen. 
Vägen vid Magnetgärdet har inget namn. Det är inte en kommunal gata, men 
det hindrar inte att den ges ett namn. Vägen längs södra delen av Lyviken, 
mellan Lyviksvägen och Lyviks gravkapell, saknar namn.

I samband med bygget av gång- och cykelbron vid Resecentrum flyttades 
Kajvägen från Väsmanstrand till ett läge mellan järnvägen och vallen 
(brofästet). Därmed blev gamla Kajvägen utan namn och fick bli gång- och 
cykelväg (förutom behöriga transporter). I detaljplan för Väsmanstrand finns 
både ett handelsområde och bostäder mer mera längs gamla Kajvägen. Det 
finns ett behov av adresser, samtidigt som det finns en ambition att namnge 
gång- och cykelvägar för att höja deras status. 

ABB, Impregna, STRI, Ludvika Paddlarklubb och Ludvika Segelsällskap har 
inget att erinra angående namnen. De byggnader som har adress Lyviksvägen 
men har entréer mot Hällarnavägen får sina adresser ändrade från Lyviksvägen 
till Hällarnavägen. Impregna har framfört att de vill ha adressen Hällarnavägen 
till sitt kontor och Lyviksvägen till sin industri. 
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Impregna hoppas att färre transporter ska köra fel. Postadressen påverkas inte, 
eftersom företaget har boxadress.

Lantmäteriet har inget att erinra angående namnen, som särskilt har utrett att 
Hällarna är att betrakta som en ”stelnad namnform”. Därmed blir även 
Hällarnavägen ett korrekt namn.

Ekonomiska konsekvenser
Besluten medför kostnader för omskyltning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 28 oktober 

2019.

2. Karta med föreslagna vägnamn.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 66 Dnr 2019/161

Kommunikationsplan 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kommunikationsplan för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2020.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 8 november 2019 från förvaltningen framgår att 
kommunfullmäktige antog den 20 april 2015, § 174, ett 
kommunikationsprogram. I kommunikationsprogrammet framgår det bland 
annat att nämnderna årligen ska arbeta fram kommunikationsplaner och följa 
upp dessa. Den interna kommunikationen ska engagera och skapa samhörighet 
och stolthet hos kommunens medarbetare, stärka kommunens relationer med 
alla som kommunen är till för, samt uppmuntra till medverkan, dialog och 
stärka varumärket Ludvika kommun. 

Verksamhetsplanen har för 2020 setts över men ej ansetts behövas revideras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 8 

november 2019.

2. Kommunikationsplan 2020.

_____

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 67 Dnr 2019/90

Fastställande av intern kontroll 2020 – 
Kommunövergripande samt nämndspecifika 
kontrollpunkter för kultur- och fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer plan för kommunövergripande 

intern kontroll för år 2020.

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndspecifik kontrollpunkt för 
år 2020.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 11 november 2019 från förvaltningen framgår att 
kommunstyrelsens stab föreslår en plan för kommunövergripande intern 
kontroll år 2020, med en kommungemensam kontrollpunkt som alla nämnder 
och helägda bolag ska följa upp:

Tar arbetsgivaren sitt ansvar att se till att alla medarbetare under semesteråret tar ut minst 
20 semesterdagar?

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i kommunchefens ledningsgrupp, där 
risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, prioriterats och hanterats.

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten 
så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av 
fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll 
handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 
det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande 
nämndspecifika kontrollpunkt.

Har förvaltningen infört och implementerat gällande inköpsrutiner i sin organisation?

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 11 

november 2019.

2. Plan för kommunövergripande intern kontroll för år 2020.
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3. Intern kontroll 2020, riskanalys genomförd i kommunchefens lednings-
grupp. Underlag för tjänstemannaförslag till kommungemensamma 
kontrollpunkter för 2020.

4. Protokoll kommunstyrelsen, § 198 – Fastställande av plan för kommun-
övergripande intern kontroll år 2020.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 68 Dnr 2019/139

Sammanträdesplan 2020 - Kultur- och 
fritidsnämnden och arbetsutskottet

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till sammanträdesplan 2020.

Beskrivning av ärendet
Av en tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2019 från förvaltningen framgår att 
det föreligger förslag till sammanträdesplan 2020 för kultur- och fritidsnämnden 
och arbetsutskottet.

Arbetsutskottet

Måndag 13 januari
Måndag 10 februari
Måndag 9 mars
Tisdag 14 april
Måndag 11 maj
Måndag 8 juni
Måndag 17 augusti
Måndag 7 september
Måndag 12 oktober
Måndag 9 november
Tisdag 8 december

Nämnden

Tisdag 28 januari
Tisdag 24 mars
Tisdag 28 april
Tisdag 26 maj
Måndag 22 juni
Måndag 21 september
Tisdag 27 oktober
Måndag 23 november
Måndag 21 december

Arbetsutskottet sammanträder kl 9.00

Nämnden sammanträder kl 15.00
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 18 oktober 

2019.

______

Beslut skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 69

Verksamhetsinformation – muntlig rapport

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Information om:

 Grängesbadet
 Ludvikabadet
 Budget 2020
 Maskinhuset
 Konsthallen

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-11-18

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 70

Jubileumsår

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar jubileumsår, händelser 
som ska uppmärksammas

 Charlie Norman, 100 år

 Dan Andersson, 100 år

 Finnmarken, 400 år

.____
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