
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
Plats och tid  Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika kl. 15.00 – 17.00 

Beslutande ledamöter 
 

Andreas Strandberg (M) 
Susanne Andersson (S) 
Sten G Johansson (V), deltar via Skype 
Mohammed Ouafi (S) 
Mattias Kron Eriksson (SD) 
Mustafe Elmi Hassan (S), tjänstgörande ersättare för Eva Marie Tomtlund (M) 
Mona-Lisa Jansson Gleimar (S) 
Stefan Karlsson (L) 
Anders Sjödin (C), tjänstgörande ersättare för Nadja Eriksson (C) 
 
 
 

Ej beslutande ersättare  
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Christina Anders, ekonom 
Göran Gullbro, verksamhetschef kansli/kultur/ungdom 
Ulrika Sundin, nämndsekreterare, deltar via Skype 
Anki Ullberg, sekreterare 

 
 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer 
§ 27-32 
§ 34-39 

 Anki Ullberg  

 Ordförande   
 Andreas Strandberg  

 Justerande   
 Mattias Kron Eriksson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-28 Paragrafer 
§ 27-32 
§ 34-39 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-07 Datum då anslaget tas ned 2020-05-28 

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

 

Underskrift Anki Ullberg  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden   

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ärendelista 
 
 Val av justerande   
 Anmälan av extra ärenden   
§ 27 Uppföljning av investeringar kvartal 1, 

2020 
2019/62  

§ 28 Yttrande över motion om att underlätta 
för ekonomiskt utsatta barnfamiljer 

2020/38 3 

§ 29 Konsthallens verksamhet och eventuella 
avtal med konstföreningarna 

2020/29 4 - 5 

§ 30 Avgifter konstgräsplanen 2020/60 6 
§ 31 Yttrande över samråd om ny detaljplan 

för del av Ludvika By 2:23 med flera 
"Aspvägen" i Ludvika 

2020/44 7 

§ 32 Yttrande över samråd om detaljplan för 
kvarteret Hyttjärnen 1 med flera 
"Fastighetsöverföring" i Ludvika 

2020/46 8 

§ 34 Val av två ersättare i kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott 

2019/3 9 

§ 35 Val av två ersättare i kultur- och 
fritidsnämndens bidragsutskott 

2019/3  

§ 36 Redovisning av delegationsbeslut  10 
§ 37 Redovisning av meddelanden  11 
§ 38 Verksamhetsinformation - muntlig 

rapport 
 12 - 13 

§ 39 Till minne  14 - 15 
   16 
   17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 27  Dnr 2019/62 

 

Uppföljning av investeringar kvartal 1, 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapport över investeringar 
kvartal 1, 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 14 april 2020 från förvaltningen framgår att 
verksamhetsområdena 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 14 april 

2020. 

2. Investeringar mars 2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 28  Dnr 2020/38 

 

Yttrande över motion om att underlätta för 
ekonomiskt utsatta barnfamiljer 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå 

motionen avseende att införa nolltaxa för babysim och simskola för 
barn/ungdom för hushåll med en samlad månadsinkomst 
understigande ett halvt prisbasbelopp. 

2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över 
avgiftsfritt babysim och minisim till målgruppen i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens 
förvaltning angående en motion om att underlätta för ekonomiskt utsatta barn-
familjer. 

Av en tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2020 från förvaltningen framgår att Lars 
Handegard, Vänsterpartiet i Ludvika, föreslår i en motion daterad 12 februari 
2020 att: 

- kommunfullmäktige beslutar införa nolltaxa inom förskolan för hushåll 
med en samlad månadsinkomst understigande ett halvt prisbasbelopp 

- kommunfullmäktige beslutar införa nolltaxa inom kulturskolan för 
hushåll med en samlad månadsinkomst understigande ett halvt 
prisbasbelopp 

- kommunfullmäktige beslutar införa nolltaxa för babysim och simskola 
barn/ungdom för hushåll med en samlad månadsinkomst 
understigande ett halvt prisbasbelopp 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 14 april 

2020, § 24. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 13 mars 
2020. 

3. Motion från Vänsterpartiet. 
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Behandling 
Sten G Johansson (V) yrkar bifall till motionen samt till punkt 2. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1 
och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef fritid/idrott 
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 29  Dnr 2020/29 

 

Konsthallens verksamhet och eventuella avtal med 
konstföreningarna 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen från förvaltningen 

angående konsthallen i Folkets hus. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheten för kostnadstäckning till föreningars utställningar 
och hur konstverksamheten i konsthallen bör organiseras och bedrivas i 
framtiden. Återrapporteras på nämndsammanträdet i oktober 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 1 april 2020 från förvaltningen framgår att kultur- 
och fritidsnämndens arbetsutskott gav, vid sitt möte den 9 mars, § 21, 
förvaltningen i uppdrag att utreda om det finns något avtal med 
konstföreningarna avseende hyra av konsthallen. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 14 april 

2020, § 27. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 1 april 
2020. 

3. Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll 9 mars 2020, § 21. 

4. Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll 25 januari 1999, § 7. 

______ 
 
 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef kultur och ungdom 
Verksamhetschef fritid och idrott 
Kultursekreterare 
Akten

6



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 30  Dnr 2020/60 

 

Avgifter konstgräsplanen 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa 0-taxa för barn och 

ungdomar till och med 19 år. 
2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att äska medel 

för inkomstbortfallet i budget 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschef fritid/idrott och sektionschefen för anläggningar informerar 
om konstgräsplanens kostnader, samt avgifter för barn och ungdomar. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 14 april 

2020, § 23. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef fritid/idrott 
Sektionschef anläggningar 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 31  Dnr 2020/44 

 

Yttrande över samråd om ny detaljplan för del av 
Ludvika By 2:23 med flera "Aspvägen" i Ludvika 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående samråd om ny detaljplan för del av Ludvika By 2:23 med flera 
”Aspvägen” i Ludvika. Huvudsyftet är att möjliggöra anläggande av gång- och 
cykelväg längs Aspvägen och Lyviksvägen.  

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 14 april 

2020, § 28. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 16 mars 
2020. 

3. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 32  Dnr 2020/46 

 

Yttrande över samråd om detaljplan för kvarteret 
Hyttjärnen 1 med flera "Fastighetsöverföring" i 
Ludvika 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden 
angående samråd om detaljplan för kvarteret Hyttjärnen 1 med flera 
”Fastighetsöverföring” i Ludvika. Huvudsyftet är att ändra förutsättningar för 
markanvändning på planområdet så detaljplanbestämmelser sammanfaller med 
planerad fastighetsöverföring/fastighetsreglering för sporthallens- och 
Kyrkskolans mark. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 14 april 

2020, § 29. 

2. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 23 mars 
2020. 

3. Remiss från samhällsbyggnadsnämnden. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 34  Dnr 2019/3 

 

Val av två ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har att utse två ersättare i kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott till och med 31 december 2022, efter Morteza 
Haidari (M) och Sarah Hjälm (C). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 15 april 

2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningssekreterare 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 35  Dnr 2019/3 

 

Val av två ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
bidragsutskott 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Av en tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020 från förvaltningen framgår att 
kultur- och fritidsnämnden har att utse två ersättare i kultur- och 
fritidsnämndens bidragsutskott till och med 31 december 2022, efter Morteza 
Haidari (M) och Sarah Hjälm (C). 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 15 april 

2020. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Förvaltningssekreterare 
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 36  

 

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 den 14 april 2020, § 22-31 

b) 
Verksamhetschef fritid/idrott 
Yttrande om rätt till lönebidrag för trygghet i anställning - Tillstyrker Ludvika 
Hockeys ansökan med 15 procent av 19 454 kronor, för en lönebidragsanställd 
kanslist med en anställningsgrad 100 procent under perioden 1 april 2020 till 
och med 31 mars 2021. 

c) 
Kultursekreterare 
Bergslagens Kammarsymfoniker beviljas 7 000 kronor i bidrag. Bergslagens 
Kammarsymfoniker håller sin årliga konsert i Cassels konserthus den 18 juli. 
Bidraget täcker 70 procent av hyreskostnaden som är 10 000 kronor. 

Hyresbidrag om 35 383 kronor utbetalas enligt avtal till Bild och Form. 
Bidraget gäller för hyra, el och del av hyreshöjning. 

d) 
Ungdomskonsulent 
I samband med sportlovsprogrammet 2020 har föreningar som väljer att delta 
möjlighet att söka bidrag för sina aktiviteter för barn och unga. Utbetalas 
19 399 kronor i bidrag för sportlovsaktiviteter. 
Ludvika Ridklubb 3 000 kr, bidrag för både jullov och sportlov 
Två ungdomsledare Ludvika Minicircus 1 500 kronor 
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Hantverkspedagog workshop i lera 1 899 kronor 
Ludvika Skytteförening 1 000 kronor 
Västerbergslagens Geologiska förening 500 kronor 
Grängesbergs Fotoklubb 1 000 kronor 
Ludvika Fotbollsklubb 9 000 kronor 
Grängesbergs Bandyklubb 1 000 kronor 
Ludvika Cricketförening 500 kronor 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 37   

 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar redovisningen av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
a) 
KFN 2018/70 – 00 
Protokoll från kommunstyrelsen, § 54 – Uppföljning av nämndernas planer för 
intern kontroll 2019. 

b) 
KFN 2020/53 – 10 
Protokoll från kommunstyrelsen, § 56 – Redovisning av kommunens resultat i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2019. 

c) 
KFN 2020/58 – 00 
Protokoll från kommunstyrelsen, § 62 – Antagande av reviderade riktlinjer för 
styrdokument. 

d) 
KFN 2020/57 – 62 
Protokoll från social- och utbildningsnämnden, § 35 – Rapport om 
konsekvenser av ändrade buss- och skoltider för kommunens grundskolor. 

e) 
KFN 2019/62 – 04 
Protokoll från kommunfullmäktige, § 41 – Omfördelning av investeringsmedel 
2019 till 2020. 

f) 
KFN 2018/181 – 10 
Protokoll från kommunfullmäktige, § 68 – Val av ledamöter och ersättare till 
kultur- och fritidsnämnden till och med 31 december 2022. Stefan Karlsson (L) 
till ledamot efter Morteza Haidari (M). Nadja Eriksson (C) till ledamot efter 
Sarah Hjälm (C). Anders Sjödin (C) till ersättare efter Nadja Eriksson (C). 
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g) 
KFN 2020/54 – 10 
För kännedom till kultur- och fritidsnämnden. Grundläggande granskning 
avseende nämndernas ansvarsutövande 2019. Från revisorerna i Ludvika 
kommun. 

h) 
KFN 2020/48 – 80 
Enkät. Riksidrottsförbundets kommunundersökning 2020. 

i) 
KFN 2020/52 – 80 
Enkät från Region Dalarna – kultur och bildning. Sviterna av corona inom 
kulturområdet i kommunerna. 

______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 38   

 

Verksamhetsinformation – muntlig rapport 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Information om: 

 Dan Anderssonveckan 2020 ställs in på grund av corona. 
 Budgetuppföljning per sista mars. 

______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(1) 

2020-04-28 
 

  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

 
 

§ 39   

 

Till  minne av Anders Höök 
 
Kultur- och fritidsnämnden hedrar minnet av Anders Höök, för hans stora 
engagemang i friluftsliv och turistnäring, bland annat Grangärde Fiske och 
Knivveckan 
______ 
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