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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-03-24 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
Plats och tid  Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika kl. 15.00-15.45  

Beslutande ledamöter 
 

Per-Olof Backström Sandblad (S), tjänstgörande ersättare för Andreas Strandberg (M) 
Susanne Andersson (S) 
Jonas Fürtig Hjerppe (V), tjänstgörande ersättare för Sten G Johansson (V) 
Mohammed Ouafi (S) 
Håkan Anestedt (S), tjänstgörande ersättare för Mattias Kron Eriksson (SD) 
Mona-Lisa Jansson Gleimar (S) 
Nadja Eriksson (C), tjänstgörande ersättare för vakant (C) 
 
 
 

  
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Peter Hoxell, verksamhetschef 
fritid/idrott 
Ulrika Sundin, nämndsekreterare 
Anki Ullberg, sekreterare 

 
 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 18-25 
 Anki Ullberg  

 Ordförande   
 Susanne Andersson  

 Justerande   
 Mohammed Ouafi   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-03-24 Paragrafer § 18-25 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-01 Datum då anslaget tas ned 2020-04-24 

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

Underskrift Anki Ullberg  
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Sammanträdesdatum 

2020-03-24 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ärendelista 
 
 Val av justerande   
 Anmälan av extra ärenden   
§ 17 Rapportering av målaktiviteter och 

ekonomi, uppföljningstillfälle 1, år 2020 
2019/62  

§ 18 Utvärdering av biblioteksplan 2019/35 3 
§ 19 Kulturbyggnader - återrapportering av 

renoveringsbehov och åtgärder 
2018/139 4 

§ 20 Dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2020 

2020/28 5 

§ 21 Redovisning av synpunkter 2019 2019/11 6 
§ 22 Redovisning av delegationsbeslut  7 - 8 
§ 23 Redovisning av meddelanden  9 - 10 
§ 24 Verksamhetsinformation - muntlig 

rapport 
 11 

§ 25 Uppdrag - Lovaktiviteter till barn och 
ungdom 

 12 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-24 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 18  Dnr 2019/35 

 

Utvärdering av biblioteksplan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner utvärderingen av biblioteksplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020 från förvaltningen framgår att 
syftet med biblioteksplanen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i 
Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Biblioteksplanen är antagen i 
kommunfullmäktige och revideras varje ny mandatperiod. Planen ska 
utvärderas av berörda nämnder varje år.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsllbyggnadsförvaltningen daterad 21 

februari 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Verksamhetschef kultur/ungdom för kännedom 
Enhetschef bibliotek för kännedom 
Vård- och omsorgsförvaltningen för kännedom 
Social- och utbildningsförvaltningen för kännedom 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-24 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 19  Dnr 2018/139 

 

Kulturbyggnader – återrapportering av 
renoveringsbehov och åtgärder 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen vid sitt sammanträde den 22 
oktober 2018, § 63, i uppdrag att be Ludvika Kommunfastigheter AB inkomma 
med en åtgärdslista över nödvändiga åtgärder på de kulturfastigheter som 
kultur- och ungdomsverksamheten hyr. Förvaltningen återrapporterar 
informationen till nämnden. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 25 februari 

2020. 

2. Lista över kulturbyggnader och åtgärdsförslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Verksamhetschef kultur/ungdom för kännedom 
Kultursekreterare för kännedom 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-24 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 20  Dnr 2020/28 

 

Dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsnämnden och kultur- och fritidsverksamheten inom samhällsbyggnads-
nämnden, daterad 17 februari 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2020 från förvaltningen framgår att 
enligt arkivreglementet ska varje nämnd ansvara för sitt arkiv. Vidare framgår 
att nämnderna ska upprätta planer, som beskriver myndighetens handlingar och 
hur dessa hanteras, så kallad dokumenthanteringsplan.  
Av dokumenthanteringsplanen ska framgå fastställda gallringsfrister. 
Gallringsfrist är den tid som ska förflyta innan gallringsbara handlingar gallras 
ut, det vill säga förstöras. 

Dokumenthanteringsplanen ska revideras varje år. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en dokumenthanteringsplan för år 
2020 för kultur-och fritidsnämnden och kultur- och fritidsverksamheten inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, daterad 17 februari 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 17 februari 

2020. 

2. Dokumenthanteringsplan daterad 17 februari 2020 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning för kännedom 
Styrdokument 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer, kof 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-24 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 21  Dnr 2019/11 

 

Redovisning av synpunkter 2019 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen av synpunkter som 

inkommit till kultur- och fritidsverksamheten 2019. 

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att systematisera 
synpunkterna med åtgärder och redovisa till nämnden december 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2020 från förvaltningen framgår att i 
förvaltningens fortlöpande kvalitetsarbete ingår bland annat hantering av 
synpunkter. 
 
I tjänsteskrivelsen redovisas synpunkter som inkommit till kultur- och fritids-
verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2019. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 24 januari 

2020. 

______ 
 

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

1(2) 

2020-03-24 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 22  

 

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 9 mars 2020, § 13-21. 

 
a) 
Förvaltningschef 
Delegerar till verksamhetschef fritid/idrott att besluta i remissyttrande avseende 
om rätt till lönebidrag för trygghet i anställning. 

 
b) 
Verksamhetschef fritid/idrott 
Tillstyrker Ludvika Hembygdsförenings ansökan med 15 procent av 19 454 kr, 
för en lönebidragsanställd fastighetsskötare med anställningsgrad på 100 
procent under perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020. 

 
Tillstyrker Grengebygden ekonomisk förenings ansökan med 15 procent av 
9 727 kr, för en lönebidragsanställd administratör med anställningsgrad på 50 
procent under perioden 2 januari 2020 till och med 31 december 2020. 

 
Tillstyrker Grängesbergs Aktivitetsklubbs ansökan med 15 procent av 19 454 
kr, för en lönebidragsanställd administratör/servicepersonal med en 
anställningsgrad på 100 procent under perioden 1 februari 2020 till och med 31 
januari 2021. 

 
Tillstyrker Ludvika Hembygdsförenings ansökan med 15 procent av 9 727 kr, 
för en lönebidragsanställd vaktmästare med en anställningsgrad på 50 procent 
under perioden 2 april 2020 till och med 1 april 2021. 
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Ludvika Bowlingallians ansöker om ett bidrag på 26 400 kr för att täcka 
banhyran för Ungdomsbowling våren 2020. Ansökan avslås. 
Verksamhetsbidrag till fritidsföreningar, verksamhet 452, är redan beslutade av 
bidragsutskottet, vilket innebär att det ej finns utrymme för att stödja ytterligare 
ansökningar. 

 
Gräsbergs Byalag beviljas 40 000 kr i projektbidrag för anslutning av en 
spolpost vid lekplatsen Elefanten i Gräsberg, för att kunna säkerställa 
släckvatten vid firandet av sista april och för att kunna spola upp is på 
grusplanen vintertid. 

 
c) 
Kultursekreteraren 
Föreningen Glasgalleriet beviljas 2 000 kr i startbidrag. 

 
Brasilerios em Ludvika beviljas 1 086 kr i bidrag för tågresa till Arlanda för den 
brasilianska duon Pedro Vaz och Jefferson Amorim under deras Sverigebesök. 
Duon bjuder på spelningen men vill ha resan betald. 

 
Intresseföreningen Grengehusets Vänner beviljas 3 500 kr för att arrangera en 
filmeftermiddag med den lokale filmaren Johannes Graaf.  

Våghalsens Vägsamfällighet beviljas 5 000 kr. Föreningen har arbetat med 
framtagande av informationsskyltar om kulturobjekt i gamla Våghalsen. 
Bidraget täcker tryckning av 24 skyltar på hållbart material. 

Grangärdebygdens Kulturförening beviljas 1 000 kr i arrangemangsbidrag för 
ett program om Charlie Norman av Glädjespridarna. Bidraget täcker 
resekostnaden åt Glädjespridarna. 

______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-03-24 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 23   

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
a) 
KFN 2020/14 – 00 
Protokoll från kommunstyrelsen, § 9 – Antagande av inköpsriktlinjer och 
upphävande av inköpspolicy. 

b) 
KFN 2020/16 – 00 
Protokoll från kommunstyrelsen, § 11 – Antagande av riktlinjer för säker-
hetsarbete. 

c) 
KFN 2020/15 – 00 
Protokoll från kommunstyrelsen, § 15 – Antagande av riktlinjer för 
infartstavlor. 

d) 
KFN 2020/23 – 00 
Protokoll från kommunfullmäktige, § 6 – Säkerhets- och krisberedskapspolicy. 

e) 
KFN 2020/24 – 00 
Protokoll från kommunfullmäktige, § 7 – Brandskyddspolicy. 

f) 
KFN 2020/25 – 00 
Protokoll från kommunfullmäktige, § 10 – Antagande av personalpolicy. 

g) 
KFN 2020/27 – 87 
Enkät från Riksantikvarieämbetet. Arbetslivsmuseernas villkor och 
engagemang. 
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h) 
KFN 2018/181 – 10 
Protokoll från kommunfullmäktige, § 24 – Avsägelse, Morteza Haidari (M), 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Protokoll från kommunfullmäktige, § 25 – Avsägelse, Sarah Hjälm (C), ledamot 
i kultur- och fritidsnämnden. 

Protokoll från kommunfullmäktige, § 28 – Val av ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, Håkan Anestedt (S), efter Maria Flinth (S). 

Protokoll från kommunfullmäktige, § 29 – Val av ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, Jonas Fürtig Hjerppe (V), efter Sandra Christiansen (V). 

i) 
KFN 2020/31 – 00 
Protokoll från kommunstyrelsen, § 43 – Antagande av riktlinjer för sponsring. 

j) 
KFN 2020/33 – 11 
Underrättelse om beslut från Polismyndigheten. Brottsbeskrivning: 
Skadegörelse. Brottsplats: Sporthallen. 4 november 2019. Beslut: 
Förundersökningen läggs ned.  

k) 
KFN 2020/35 – 88 
Enkät från Kungliga biblioteket. Sveriges officiella biblioteksstatistik. 

l) 
KFN 2020/39 – 87 
Enkät från myndigheten för Kulturanalys. Museer, Klenshyttan och 
Smedsbostaden på Hammarbacken. 

 
______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-24 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 24  

 

Verksamhetsinformation – muntlig rapport 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information om: 

 Corona 
 Säkerhetsgruppen kommunstyrelsens förvaltning och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Omsorgsfritiden 
 Röjsågkurs 
 Delegationsbeslut 

______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-03-24 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 25   

 

Uppdrag. Lovaktiviteter 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka om det går 
att få ta del av de extra miljonerna som Ludvika kommun har tilldelats, för att 
kunna genomföra lovaktiviteter för barn och unga. 

Beskrivning av ärendet 
Jonas Fürtig Hjerppe (V) tar upp frågan om lovaktiviteter för barn och unga. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef kultur/ungdom 
Verksamhetschef fritid/idrott
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