
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-29 1 (22) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

 

 

Plats och tid Ottilia Adelborgmuseet, kl. 17.30-19.50 
  

 

Beslutande 
Ledamöter Christina Walles (S) ordförande 

 Ann Målare (S) 

 Ola Granath (KOSA) 

 Thomas Neijbert (KOSA) 

 Jan Wiklund (M) ej § 47, på grund av jäv   

    

Tjänstgörande ersättare Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C)  

 Sakari Löppönen (KD) tjänstgörande för Taieb Khessib (FP) 

 Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Jan Wiklund (M) § 47 

    
Övriga närvarande 

Ersättare Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

 Torbjörn Nyström (KOSA) 

 Lena Samuelsson (MP) del av § 51 

 

Tjänstemän Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef 

 Torben Stenberg, folkhälsoplanerare, del av § 51  

  
Justering 

Justerare Maria Svensson (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-10-01, kl. 08.00 
 

Justerade paragrafer §§ 38-53 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ________________________   
 Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande  ________________________  
 Christina Walles (S)  

 
Justerare  ________________________   
 Maria Svensson (C) 

 
 

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2015-09-29 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-10-01 Datum då anslaget tas ned 2015-10-23 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ________________________  
 Ann-Christin Dragsten 
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 Dnr 2015:30/86 

Kfn § 38 

 

Motion om attraktivare vattentorn i Gagnefs kyrkby 
 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige  

1. Anse motionen besvarad. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

den offentliga utsmyckningen i kommunen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Ihlis (M) att 

vattentornet i Gagnefs Kyrkby får en konstnärlig utsmyckning och att en 

konstnär anlitas för detta uppdrag 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Två medborgarförslag (dnr 2008:288/00 och 2011:581/86) gällande 

utsmyckning av vattentornet i Gagnefs kyrkby har tidigare behandlats av 

kommunfullmäktige. I båda fall har man beslutat om avslag. De båda 

medborgarförslagen har varit specifika beträffande hur utsmyckningen 

skulle utformas. 

I föreliggande motion föreslås en förutsättningslös utsmyckning och att en 

konstnär anlitas för uppdraget. 

I sitt beslut Ku § 40, 2013-11-27 föreslog kulturutskottet att 

kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen och 

anslå 200 tkr till utsmyckningen. 2013-12-17, Ks § 302 beslöt 

kommunstyrelsen om återremiss. 2014-02-19, Ku § 2 beslöt kulturutskottet 

återigen att föreslå kommunstyrelsen för beslut i Kommunstyrelsen att 

bifalla motionen och att reservera 200 tkr från projektet Vackrare Gagnef 

för att kunna genomföra projektet. Ytterligare beslut har inte fattats i 

kommunstyrelsen och nu har ärendet överförts till Kultur- och 

fritidsnämnden för beslut. 

 

 

 

     forts. 
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Kfn § 38 forts. 

 

Offentlig utsmyckning är en viktig del i en kommuns attraktivitet. 

Utsmyckningen kan ta många olika former, exempelvis i utemiljöer i form 

av skulpturer, fresker eller vattenspel men även i form av invändig  

utsmyckning av de kommunala lokalerna såsom tavlor, textila konstverk 

eller fasta installationer. 

Vattentornet i Gagnefs kyrkby är en av många möjligheter att göra 

utemiljön i kommunen attraktivare. Ett helhetsgrepp bör tas på hela frågan 

och en plan för syftet med kommunens offentliga utsmyckning samt 

inriktning och den geografiska spridningen bör ligga till grund för det 

fortsatta arbetet. Här bör även finansieringen utredas. 

 

Motivering till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för den 

offentliga utsmyckningen i kommunen för att finna en långsiktig och 

genomtänkt plan för arbetet med utsmyckning av den offentliga miljön i 

kommunen 

 

Finansiering 

Idag finns inget utrymme i kultur- och fritidsnämndens budget för offentlig 

utsmyckning. När riktlinjer tas fram för den offentliga utsmyckningen är det 

nödvändigt att avsätta medel i kultur- och fritidsnämndens 

investeringsbudget för att kunna genomföra planerna. Ett annat alternativ är 

att beslut tas om att den offentliga utsmyckningen ska ingå i det redan 

finansierade uppdrag som finns för ”Vackrare Gagnef”. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidschef, 2015-09-21, två sidor 

Protokollsutdrag, ks ku 2014-02-19 § 2, två sidor 

Protokollsutdrag ks 2013-12-17 § 302, en sida 

Protokollsutdrag kf 2013-09-30 § 106, en sida 

Motion, 2013-06-17, två sidor 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks ku 2013-11-27 § 40  

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidschef 
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 Dnr 2015:13/00 

Kfn § 39 

 

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 150603-150910, tre sidor. 
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Kfn § 40 

 

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, 2015-09-07, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, två sidor. 
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 Dnr 2015:8/04 

Kfn § 41 

 

Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  Lägga Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31Kultur- och 

fritidsnämnden till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen lämnar en prognos som följer budgeten för helåret. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande ekonomiavdelningen, 2015-09-16, en sida 

Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Kultur- och fritidsnämnden, två 

sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-29 7 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:8/04 

Kfn § 42 

 

Budget i balans 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Att inte vidta några åtgärder då prognoserna pekar på att budget 

kommer att hållas för 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Efter Budgetuppföljningsprognosen 2015-05-31 har Kommunstyrelsen 

uppdragit åt alla nämnder att redovisa åtgärder för att nå en budget i balans, 

Ks § 136. Kultur- och fritidsnämndens prognoser under året visar på att 

budgeten kommer att vara i balans. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2015-09-21, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Kultur- och fritidsnämnden, två 

sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kommunstyrelsen 2015-06-16, § 136.  

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 
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 Dnr 2015:62/04 

Kfn § 43 

 

Internkontrollplan 2015/2016 kultur- och fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta internkontrollplan 2015/2016 för Kultur- och fritidsnämnden.

  

Ärendebeskrivning 

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 

nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att 

kommunens mål uppnås på följande områden: 

 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering 

 efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Som underlag till internkontrollplanen görs en risk- och konsekvensanalys 

av viktiga processer och verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Det 

gäller att hitta svaga punkter i processen och säkerställa att fel eller avbrott 

inte uppstår. Analysen resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, 

även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna. 

 

Den aktuella internkontrollplanen 2015/2016 för kultur- och 

fritidsförvaltningen består av 3 punkter.  

 

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel     

6, 7 §: 

 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 

kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 

 

 

 

 

     forts. 
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Kfn § 43 forts. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2015-09-18, en sida. 

Internkontrollplan 2015/2016 för Kultur- och fritidsnämnden, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidschef 
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 Dnr 2015:49/80 

Kfn § 44 

 

Synpunkter på remissutgåvan av Dalarnas regionala kultur- och 
bildningsplan 2016-2018 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ställa sig bakom ”Remissvar från Gagnef, Leksand, Mora, Orsa, 

Rättvik och Älvdalens kommuner avseende remissutgåvan av Dalarnas 

regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018”. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har 2015-08-14 mottagit remissutgåvan av Dalarnas 

regionala kultur- och bildningsplan 2016–2018. Kommunen inbjuds att 

lämna synpunkter som enl ö k ska vara Landstinget Dalarna tillhanda senast 

2015-09-30. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Samtliga dalakommuner har av Landstinget Dalarna inbjudits att lämna 

synpunkter på remissutgåvan av Dalarnas regional kultur- och bildningsplan 

2016-2018. Kulturcheferna i Gagnef, Leksand, Mora, Rättvik, Orsa och 

Älvdalen träffades 2015-08-31 för att diskutera respektive kommuns 

remissvar. Man beslutade vid detta tillfälle att ge ett gemensamt remissvar, 

då villkoren för kultur och bildning till stor del är de samma i dessa 

kommuner. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2015-09-10, en sida. 

Remissutgåva av Dalarnas regionala kultur och bildningsplan 2016-2018, 

2015-08-14, 71 sidor. 

Remissvar från Gagnef, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalens 

kommuner avseende remissutgåvan av Dalarnas regionala kultur- och 

bildningsplan 2016-2018, 2015-08-31, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Landstinget Dalarna, kulturenheten + remissvar 

 

 

 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-29 11 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:26/80 

Kfn § 45 

 

Förslag om att framställa kommunfilm – Mas-Media 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avsluta ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Mas-Media har till Gagnefs kommun inkommit med två brev angående att 

framställa en kommunfilm. Kommunstyrelsen har i beslut Ks 2015-04-14, § 

63 beslutat avsluta ärendet samt överlämnat till Kultur- och fritidsnämnden 

att kontakta Mas-media för att undersöka om de nämnda Köpmanfilmerna 

ska flyttas till kommunens eget arkiv. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Kulturenheten har varit i kontakt med Mas-Media och samtliga filmer är nu 

flyttade till Gagnefs kommuns arkiv. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2015-09-10, en sida 

Brev från Mas-Media 2015-05-28, en sida 

Brev från Mas-Media, 2014-10-23, en sida 

Protokollsutdrag ks 2014-04-14 § 63, två sidor 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 2014-10-14 § 205 

Ks ku 2014-09-10 § 24 

Ks ku 2014-04-16 § 8 

 

Protokollsutdrag 

Mas-Media 
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 Dnr 2015:43/80 

Kfn § 46 

 

Bidrag aktivitetshuset Gagnef 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslå bidragsansökan. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Aktivitetshuset har 2015-06-23 inkommit med en ansökan om 

bidrag till Gagnefs kommun. Man beräknar ett underskott om 50 tkr för 

verksamhetsåret 2016 och ansöker därför om ekonomiskt bidrag för att 

täcka detta underskott. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

1998-08-06 ingick Gagnefs kommun och Föreningen Aktivitetshuset ett 

avtal där kommunen utlånar 400 tkr till föreningen för inköp av fastigheten 

Tallbacken 10:7. I avtalet fastställs en avbetalningsplan samt villkor för 

lånet. Punkt fyra i avtalet lyder ”Inga lokalbidrag för verksamheten i 

fastigheten utgår”. Senare har avbetalningsplanen reviderats vid flera 

tillfällen. Nyligen undertecknades ”Överenskommelse om tolkning av 

räntebeslut” 2015-04-30” av parterna. 

 

Motivering till beslut 

Det finns idag inga beslutade bidragsformer inom Kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsområde som täcker in det ändamål som 

ansökan avser och det finns heller inget utrymme i nämndens budget för 

ansökt bidrag. 

Då lånet i sig kan ses som ett ekonomiskt stöd till föreningen och det 

specifikt i avtalstexten framgår att inga ytterligare bidrag till lokalerna utgår 

avslås ansökan 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2015-09-10, två sidor. 

Bidragsansökan från Föreningen Aktivitetshuset, 2015-06-23, Dnr 

2015:43/80, två sidor. 

Överenskommelse om tolkning av räntebeslut, 2015-04-30, en sida. 

Avtal mellan Gagnefs kommun och föreningen Aktivitetshuset, 1998-08-06, 

en sida. 

 

 

     forts. 
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Kfn § 46 forts. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 2009-06-08 § 51   

Kf 2009-05-12 § 105 

Kf 2009-02-17 § 6 

Kf 1998-05-28  § 87 

 

Protokollsutdrag 

Föreningen Aktivitetshuset 
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 Dnr 2015:47/80 

Kfn § 47 

 

Investeringsbidrag fibernät – Gagnefs IF 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Gagnefs IF 14 921 kronor (75% av 19 895 kronor) i 

investeringsbidrag för fiberanslutning till klubbstugan. 

2. 75% på fakturerat belopp betalas ut efter att fakturakopia skickats in. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Jan Wiklund (M) i överläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs IF ansöker om investeringsbidrag på 19 895 kronor för 

fiberanslutning till klubbstugan i Övre Tjärna.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Föreningen ansöker om medel för att ansluta till fiber. Finberanslutning 

behövs för att kunna arrangera tävlingar med den modernaste tekniken som t 

ex chiptidtagning. Fiberanslutning är även nödvändigt för att kunna arbeta 

med Idrott Online och för att kunna arrangera möten/föreläsningar där man 

använder internet som stöd. Idag används papperskompendium och liknande 

vilket innebär en belastning på miljön. Gagnefs IF vill därför passa på att 

göra den här investeringen nu när de fått erbjudandet. 

 

Tidigare beviljade investeringsbidrag till Gagnefs IF: 

2014 – 84 000 kronor  2012 – 0 kronor 

2013 – 20 045 kronor  2011 – 0 kronor 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och kan tas från verksamhet 301.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2015-09-14, en sida 

Ansökan 2015-07-13, en sida 

Styrelsemötesbeslut 2015-07-13, tre sidor 

Offert 2015-07-13, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs IF      
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 Dnr 2015:59/80 

Kfn § 48 

 

Investeringsbidrag inköp av minisarg – Björbo IF 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Björbo IF 24 688 kronor (50% av 49 375 kronor) i 

investeringsbidrag. 

2. 50% på fakturerat belopp betalas ut efter att fakturakopia skickats in. 

 

Ärendebeskrivning 

Björbo IF ansöker om investeringsbidrag på 49 375 kronor för inköp av 

minisarg.   

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Björbo IF ansöker om 49 375 kronor för inköpt av minisarg för att kunna ha 

två barnverksamheter samtidigt på isen och på så sätt bättre nyttja isen.  

 

Björbo har de senaste åren blivit beviljade flöjde: 

2015 - 60 344 kronor 

2014 – 320 000 kronor  

2013 - 0 kronor 

2012 - 113 625 kronor 

2011 – 86 225 kronor 

2010 – 0 kronor  

 

Finansiering 

Medel finns i budget och kan tas från verksamhet 301.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2015-09-14, en sida. 

Ansökan och styrelsemötesbeslut 2015-09-14, två sidor sida 

Offert 2015-09-08, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Björbo IF 
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 Dnr 2015:17/80 

Kfn § 49 

 

Föreningspool 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2. Avsluta uppdraget för arbetsgruppen. 

 

Ärendebeskrivning 

2015-04-14 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att starta en arbetsgrupp 

där både förtroendevalda och föreningsrepresentanter skall delta.   

 

Då det visade sig svårt att rekrytera föreningsrepresentanter till 

arbetsgruppen träffades de förtroendevalda utan föreningsrepresentanter och 

kom vid de mötet fram till att inte starta en Föreningspool i Gagnefs 

kommun.  

 

Fördjupad redogörelse  

2012 startade diskussioner om att skapa förutsättningar för att förenkla 

samarbete mellan föreningar samt möjligheten att köpa tjänster via en 

Föreningspool. Fritidsansvarig har under hösten 2014 inventerat behovet 

hos föreningarna. Vad föreningarna har för uppgifter som de inte hinner 

med eller som ingen vill eller kan göra samt om de har några anställda idag. 

Därefter anordnades ett möte där ca 25 personer deltog. De informerades 

om nuläget. Efter mötet fick alla föreningar återkoppla till fritidsansvarig 

med sina önskemål och behov av Föreningspool.  

 

På Kultur- och fritidsnämndens möte den 4 april 2015 beslutades att bilda 

en arbetsgrupp bestående av ordförande Christina Walles, 2:e vice 

ordförande Jan Wiklund, fritidsansvarig Martina Arkåsen och två 

föreningsrepresentanter. När förfrågan gick ut till alla föreningar om att sitta 

med i arbetsgruppen fanns endast en intresserad förening. Trots påminnelser 

visade inga fler föreningar intresse av att sitta med i arbetsgruppen.  

 

Nämnden har inför 2016 fått besparingskrav och med anledning av det 

svaga intresset och de minskade ekonomiska resurserna kommer det inte att 

startas någon Föreningspool.  

 

 

     forts. 
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Kfn § 49 forts. 

 

Motivering till beslut 

På grund av svagt intresse från föreningarna att delta i arbetsgruppen samt 

att nämnden inför 2016 har besparingskrav ligger till grund för beslutet att 

inte starta en Föreningspool i Gagnefs kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2015-09-22, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2015-04-14, § 10, Dnr 2015:17/80  

 

Protokollsutdrag 

Arbetsgruppen 
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 Dnr 2015:63/11 

Kfn § 50 

 

Val av ledamöter till juryn för Ottilia Adelborgpriset 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Erbjuda X och X plats i Ottilia Adelborgpris-juryn. 

 

Ärendebeskrivning 

Två platser i Ottilia Adelborgprisjuryn står lediga och nya ledamöter ska 

väljas in. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2002-11-28 ska kulturnämnden 

eller motsvarande utse en jury som nominerar ett antal kandidater. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Vartannat år delas Ottilia Adelborgpriset ut i Gagnefs kommun. Priset är 

instiftat till minne av Ottilia Adelborg och delas ut av kommunstyrelsen. 

Priset ska lyfta fram ett kvinnligt konstnärskap och tilldelas en kvinnlig 

barnboksillustratör som verkar nyskapande i Ottilia Adelborgs anda. En 

nomineringsjury tar fram tre kandidater. Kommunens barn i årskurs tre 

röstar fram sin favorit som sedan tilldelas priset vid en ceremoni i Gagnef 

den 6 december, på Ottilia Adelborgs födelsedag.  

 

Juryn består av branschfolk inom barnboksillustration och föregående års 

pristagare. Ledamöterna X, förläggare på Bonnier Carlsen har gått i pension 

och X, barnbibliotekskonsulent vid Länsbibliotek Dalarna har slutat sin 

anställning och får därmed lämna Ottilia Adelborgprisjuryn. Nya 

jurymedlemmar föreslås bli X, chef för Länsbibliotek Dalarna och X, 

konsulent för barn och unga på Landstinget Dalarna, med ett förflutet som 

serietidningsredaktör (Tidningen Tivoli) och förläggare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kulturansvarig, 2015-09-21, en sida. 

Reglemente gällande Ottilia Adelborgpriset antaget av kommunfullmäktige 

2002-11-28. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen  

X 

X 
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 Dnr se rapportlista 

Kfn § 51 

 

Rapporter 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Budgetuppföljningsprognos 2015-04-30 Gagnefs kommun  

Underlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2015-05-19 § 93, nio sidor.  

Dnr: 2015:8/04 

 

2. Lån Gagnefs golfklubb 

Underlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2015-05-19 § 94, två sidor.  

Dnr: 2015:19/04 

 

3. Budgetjustering ny nämndorganisationen 

Underlag 

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2015-06-11 § 117, två sidor.  

Dnr: 2015:42/04 

 

4. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden – 

Ann-Gret Olsson (S) 

Underlag 

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2015-06-11 § 138, en sida.  

 

5. Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S) 

Underlag 

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2015-06-11 § 139, en sida.  

 

     forts. 
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Kfn § 51 forts. 

6. Prognos 2015-05-31 

Underlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2015-06-16 § 136, fyra sidor.  

Dnr: 2015:8/04 

 

7. Tillstånd till ingrepp i hyttlämning i samband med vårdåtgärder på 

Tansåhyttas rostugn, Gagnefs kommun, Dalarnas län 

Underlag 

Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län 2015-06-18, fem sidor 

Dnr: 2015:45/80 

 

8. Verksamheten vid Ottilia Adelborgmuseet sommaren 2015 

 

9. LUPP 2014 – redovisning 

Ärendebeskrivning 

Lupp 2014 visar positiva siffror på de båda högstadieskolorna i kommunen: 

Stämningen har förbättrats sedan Lupp 2012 och skolan upplevs som en 

trygg plats. De flesta känner tillit till att skolan agerar vid eventuell 

kränkning. Möjligheten till extrahjälp och stöd upplevs i det stora hela som 

god. Synen på skolmaten och tillgången till datorer har förbättrats avsevärt 

sedan 2012. Stressen har dock ökat med ca 5 %-enheter och elevinflytandet 

skulle kunna utvecklas ytterligare. 

Underlag 

LUPP 2014 åk 7-9, 2015-01-26, 20 sidor. 

Dnr: 2015:52/60 

 

10. Underlag för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål – 

redovisning 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
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Kfn § 52 

 

Ordföranderapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om 

• Besök hos Gagnefs Ridklubb 
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Kfn § 53 

 

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 

30-36/2015, Volym- och målgruppsbidrag  

37/2015, 43/2015, Bidrag för kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

38/2015, Bidrag till fyra konserter i samband med komidsommarfesten 2015 

 

Fritidsansvarig 
39/2015, 41/2015, 46/2015, Drift- och anläggningsbidrag 

40/2015, 47/2015, 48-53/2015, Investeringsbidrag  

 

Kultur- och fritidschef 

42/2015, Arrangörsbidrag 

44/2015, Drift- och anläggningsbidrag 

45/2015, 54/2015 Investeringsbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunikation, 2015-09-10, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2015-09-10, två sidor. 

 

 

 

 

 


