
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-06-09 1 (15) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

 

 

Plats och tid Dalecarlia Hotell, Tällberg, kl. 09.00-10.00 
 

Beslutande 
Ledamöter Christina Walles (S) ordförande 

 Ann Målare (S) 

 Ola Granath (KOSA) 

 Lill Karin Gustavsson (C), §§ 28-30, 32-37 

 Jan Wiklund (M)   

  

Tjänstgörande ersättare Lena Samuelsson (MP) ersättare för Tomas Neijbert (KOSA) 

 Ingegerd Kull Hanses (M) ersättare för Thaib Khessib (FP)  

 Maria Svensson (C) ersättare för Lill Karin Gustavsson (C) § 31 

   
Övriga närvarande 

Ersättare Eva-Lotta Törnblom Nises (S) Torbjörn Nyström (KOSA) 

 Maria Svensson (C) §§ 28-30, 32-37 

 

Tjänstemän Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef 

 Martina Arkåsen, fritidsansvarig  

 Eva Nordström, kulturansvarig 

 Rosa Flank, fritidsgårdsföreståndare 
 

Justering 

Justerare Ingegerd Kull Hanses (M) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-06-18, kl. 14.00  
 

Justerade paragrafer §§ 28-37 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ________________________   
 Martina Arkåsen  

 
Ordförande  ________________________  
 Christina Walles (S)  

 
Justerare  ________________________   
 Ingegerd Kull Hanses (M) 

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2015-06-09 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-06-18 Datum då anslaget tas ned 2005-07-14 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ________________________  
 Ann-Christin Dragsten 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:13/00 

Kfn § 28 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidssektionens verksamhet, 

innehållande: 

• Allmänkultur 

• Bibliotek 

• Fritid 

• Fritidsgårdar 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidssektionens verksamhetsrapport 150507-150602, två sidor. 
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Kfn § 29 

 

Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidssektionen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Ärendena har inte slutbehandlats 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunikation, 2015-05-15, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, en sida. 
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 Dnr 2015:8/04 

Kfn § 30 

 

Prognos 2015-05-31 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2015-05-31 Kultur- och fritidsnämnden till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen lämnar en prognos som följer budget för helåret.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande ekonomiavdelningen, 2015-06-01, en sida. 

Prognos 2015-05-31 Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 
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 Dnr 2015:37/80 

Kfn § 31 

 

Ansökan om bidrag för takrenovering – Floda 
hembygdsförening 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Floda Hembygdsförening 97 500 kronor i bidrag för 

takrenovering av stampen och kvarnen vid Kvarna naturområde,    

Dala-Floda. 

2. Avslå ansökan om takrenovering av Hjort Olars vid Floda 

hembygdsgård. 

3. Beloppet betalas ut efter att fakturakopia skickats in.  

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lill Karin Gustavsson (C) i överläggning och 

beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Floda Hembygdsförening ansöker om bidrag för takrenovering av tre 

byggnader, stampen och kvarnen i Kvarna naturområde till en kostnad av 

139 300 kronor samt Hjort Olars vid Hembygdsgården i Dala-Floda till en 

kostnad av 127 500 kronor. Den totala kostnaden för renoveringen uppgår 

enligt offert till 266 800 kronor.  

 

Motivering till beslut 

Kulturenhetens investeringsbudget är begränsad och efter samtal med 

föreningen framgår att man prioriterar renoveringen av taken på kvarnen 

och stampen i Kvarna naturområde.  

 

Finansiering 

Gagnefs kommun beviljar maximalt 75 % av kostnaden. Beviljande sker 

under förutsättning att föreningen kan bekosta den del av investeringen som 

inte täcks av bidrag. Medel tas ur verksamhet 315 och 316. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kulturansvarig, 2015-06-01, en sida. 

Ansökan 2014-11-18, 14 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Floda Hembygdsförening 
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 Dnr 2015:36/80 

Kfn § 32 

 

Ansökan om bidrag för restaurering av dalmålningar – 
Mockfjärds Hembygdsförening 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Mockfjärds Hembygdsförening 30 000 kronor i bidrag för 

restaurering av åtta dalmålningar. 

2. Beloppet betalas ut efter att fakturakopia skickats in.  

 

Ärendebeskrivning 

Mockfjärds Hembygdsförening ansöker om högsta möjliga 

investeringsbidrag för restaurering av åtta dalmålningar i Knutesgården på 

Gammelgården i Mockfjärd. Enligt en offert från Dalarnas museum uppgår 

kostnaden till 40 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Mockfjärds Hembygdsförening äger åtta dalmålningar i storleken 100 x 70 

cm. Målningarna finns på Knutesgården, Lindbyn och ägs av Mockfjärds 

Hembygdsförening. Flertalet av målningarna är utförda av Back Erik 

Andersson (1778-1847) från Ullvi i Leksands socken. Målningarna är 

applicerade på ett tapetunderlag som iordningställdes omkring år 1940. 

Under 2014 kontaktade hembygdsföreningen konservator Ann Olander och 

arkivarie Johan Dahl på Dalarnas museum och begärde ett utlåtande om 

målningarna. Båda konstaterade, efter besök som gjordes på plats, att 

målningarna har ett sådant värde att de som ägare bör se till att de bevaras 

på bästa möjliga sätt. Man erbjöd sig att genom Dalarnas museums försorg 

ta ner målningarna och behandla dem samt applicera dem åter på plats i 

Knutesgården. Dalarnas museum har muntligen lämnat en offert om 40 000 

kronor för arbetet. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget inom ramen för bidrag till kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader – investering. Gagnefs kommun beviljar maximalt 75 % av 

kostnaden. Beviljande sker under förutsättning att föreningen kan bekosta 

den del av investeringen som inte täcks av bidrag.  
 

 

     

     Forts. 
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Kfn § 32 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kulturansvarig, 2015-06-01, en sida. 

Ansökan 2015-02-27, en sida.  

 

Protokollsutdrag 

Mockfjärds Hembygdsförening 
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 Dnr 2015:31/80 

Kfn § 33 

 

Investeringsbidrag motorvält till tennisbanor – IFK Mockfjärd  
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslå ansökan med motivering att föreningen inte har någon 

organiserad tennisverksamhet.   

 

Ärendebeskrivning 

IFK Mockfjärd ansöker om investeringsbidrag på 66 875 kronor för inköp 

av en motorvält till tennisbanorna. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

IFK Mockfjärd är i behov av att köpa in en motorvält till tennisbanorna.  

 

Banorna nyttjas flitigt av barn, ungdomar och seniorer under 

sommarhalvåret, mest som spontanidrott men även några aktiva licensierade 

spelare finns (boendes i kommunen men tävlandes för andra föreningar eller 

sommargäster). Föreningen är medlem i Svenska Tennisförbundet men har 

ingen organiserad tennisverksamhet.  

 

Tidigare år har IFK Mockfjärd lånat motorvält av Borlänge TK men deras 

har tyvärr blivit stulen. Ingen förening i kommunen äger en motorvält och 

tennisbanor finns det på fler platser. Om inte standarden av banorna är 

tillfreds för spelarna så ser föreningen direkt att antalet bokade timmar 

sjunker och upplevelsen att spela tennis blir negativ.  

 

Om föreningen får investeringsbidrag till inköp av motorvält är IFK 

Mockfjärd positiva och öppna till att låna ut välten gratis och hjälpa andra 

klubbar inom kommunen för att öka intresset för tennis. Föreningen har 

gjort ett förslag på avtal som kan gälla.  

 

Tidigare beviljade investeringsbidrag till IFK Mockfjärd: 

2014 – 22 500 kronor 

2013 – 18 813 kronor 

2012 – 36 320 kronor 

2011 – 0 kronor 

 

 

     Forts.  
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Kfn § 33 forts. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och kan tas från verksamhet 301.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2015-05-20, två sidor. 

Ansökan 2015-05-20, en sida 

Styrelsemötesbeslut 2015-05-20, en sida 

Offert 2015-05-20, en sida 

 

Protokollsutdrag 

IFK Mockfjärd 
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 Dnr 2015:34/80  

Kfn § 34 

 

Avtal SISU Idrottsutbildarna 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslå SISU Idrottsutbildarnas förslag till nytt avtal. 

 

Ärendebeskrivning 

SISU Idrottsutbildarna har inkommit till Gagnefs Kommun med förslag om 

nytt avtal från och med 2016. Ett gällande avtal finns idag och det är inte 

uppsagt av någon av parterna. Nuvarande avtal är mer ekonomiskt 

fördelaktigt för kommunen än det föreslagna. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Idag finns ett giltigt avtal mellan Gagnefs kommun och SISU 

Idrottsutbildarna som ingen av parterna har sagt upp. Nuvarande avtal är 

mer ekonomiskt fördelaktigt för Gagnefs Kommun än det SISU nu föreslår. 

 

I nuvarande avtal betalar Gagnefs Kommun 1 750 kronor per förening som 

rapporterat verksamhet till SISU. Det innebära en kostnad för kommunen på 

maximalt 36 750 kronor. Högst troligt är att beloppet blir mycket lägre då 

inte alla föreningar rapporterar verksamhet till SISU Idrottsutbildarna. I vår 

budget finns 35 000 kronor avsatt för samarbetet.  

 

SISU föreslår Gagnefs Kommun att teckna ett nytt avtal från och med 2016. 

Förslaget innebär att Gagnefs Kommun betalar 135 kronor per unik 

deltagare i ordinarie folkbildningsarbete och den lokala kursverksamheten. 

Kostnaden för Gagnefs Kommun 2016 blir då 49 545 kronor. Beloppet som 

ska betalas styrs av antalet unika deltagare inrapporterade i Idrott Online 

och 2014 hade Gagnef 367 unika personer registrerade. 

 

Det nya förslaget innebär inte någon annan inriktning exempelvis fokus på 

kvalité istället för kvantitet.  

 

Finansiering 

Medel saknas för utökning av bidraget.  

 

 

 

 

     Forts. 
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Kfn § 34 forts. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2015-05-26, en sida. 

Skrivelse SISU Idrottsutbildarna, 2015-05-07, tre sidor.  

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfu, 2014-12-02, § 2 

 

Protokollsutdrag 

SISU Idrottsutbildarna  
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 Dnr 2015:40/82 

Kfn § 35 

 

Revidering av principer för uthyrning av sporthall och 
gymnastikhallar 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ge fritidsansvarig uppdraget att se över och hitta ett mer rättvist system 

för fördelning av halltider.   

2. I den kommande hallöversynen ska de föreningar som bedriver barn 

och ungdomsverksamhet vara prioriterade. De ska ha tillgång till de 

tidiga tiderna på vardagarna, de vill säga klockan 17.00-19.00. 

 

Ärendebeskrivning 

För att ge fler föreningar möjlighet att växa samt för att göra fördelningen 

av halltider mer rättvis bör en revidering av principer för uthyrning av 

sporthall och gymnastikhallar ske.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Följande beslut gäller idag: Bokningsförfrågan utsänds till samtliga 

föregående års hyresgäster med möjlighet till förnyat schemaabonnemang. 

Eventuellt därefter överblivna tider erbjuds då till de som anmält intresse 

för utökad tid/ny tid (nyansökningar).  

 

Dagens principer för fördelning av halltider ger de föreningar som idag har 

attraktiva tider en stor fördel då de automatiskt får samma tider året efter. 

Om en ny förening bildas eller om någon förening växer som idag har få 

eller inga tider är det i stort sett omöjligt att komma in i sporthallen i 

Mockfjärd då den är bokad måndag-torsdag 16:30-22:00 och fredag 17:00-

21:30. Helgerna fylls dagtid av matcher samt att några föreningar har tider 

på lördag- samt söndagskvällar. Se bilaga för hur beläggningen är i 

sporthallen i Mockfjärd under vintersäsongen.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Wiklund (M); Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag med 

tilläggsförslaget ”Tillägg att nämnden beslutar att de föreningar som 

bedriver barn och ungdomsverksamhet ska vara prioriterade i den 

kommande hallöversynen. De ska ha tillgång till de tidiga tiderna på 

vardagarna, det vill säga klockan 17.00-19.00.” 
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Kfn § 35 forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jan Wiklunds (M) tilläggsförslag och 

finner att kultur- och fritidsnämndens bifaller Jan Wiklunds förslag. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Fritids- och idrottsutskottet 2010-04-13, § 12 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2015-05-18, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Fritidsansvarig 
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 Dnr se rapportlista  

Kfn § 36 

 

Rapporter 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporten som information till protokollet.  

 

Rapporter: 

1. Bidrag till vårdinsatser på Tanså hyttas rostugn, Gagnefs kommun  

Underlag 

Skrivelse från Länsstyrelsen Dalarnas län, 2015-05-13, två sidor.  

Dnr: 2015:28/87 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
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Kfn § 37 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 

och tjänstemän enligt en av kultur- och fritidsnämnden antagen 

delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och 

fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden 

får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kultur- 

och fritidsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

 

Kulturansvarig 

25/2015, En snabb slant  

27/2015, Projektbidrag 

28/2015, Bidrag till kulturhistoriskt värdefulla byggnader  

 

Kultur- och fritidschef 

23-24/2015, 26/2015, Drift- och anläggningsbidrag 

 

Fritidsansvarig 
29/2015, Investeringsbidrag – Dala-Floda IF 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunikation, 2015-05-28, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2015-05-28, en sida. 

 

 

 


