
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-03-10 1 (25) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-15.45, 

 ajournering kl. 14.45-14.50. 
 

Beslutande 
Ledamöter Christina Walles (S) ordförande §§ 1-8, 10-21 

 Ann Målare (S) 

 Ola Granath (KOSA), ordförande § 9 

 Thomas Neijbert (KOSA) 

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

 Jan Wiklund (M) §§ 1-9, 11-21   

 Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Taieb Khessib (L)       

 entledigad Kf 2015-12-10 § 265   
 

   
 

Övriga närvarande 

Tjänstemän Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef 

 Martina Arkåsen, fritidsansvarig §§ 6-17  

  
 

Justering 

Justerare Ingegerd Kull Hanses (M) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-03-15, kl. 08.00 
 

Justerade paragrafer §§ 1-21 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ________________________   
 Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande _________________________________________________________ 

 Christina Walles (S) §§ 1-8, 10-21 Ola Granath (KOSA) § 9 

 
Justerare  ________________________   
 Ingegerd Kull Hanses (M) 

 
 

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-03-10 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-03-15 Datum då anslaget tas ned 2016-04-06 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ________________________  
 Ann-Christin Dragsten 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:33/04 

Kfn § 1 

 

Ombudgetering av investeringsmedel 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Fastställa investeringsredovisning 2015 kultur- och fritidsnämnden. 

2. Översända investeringsredovisningen till kommunstyrelsen för 

yttrande.  

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige  

1. Bevilja kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av investeringsmedel 

från 2015 till 2016 om 436 tkr.   

 

Ärendebeskrivning 

I investeringsredovisning 2015 redovisas de projekt där det finns önskemål 

från Kultur- och fritidsnämnden om att ombudgetera anslagen för 

investeringarna från 2015 till 2016 års budget. Medlen avser beslutade 

investeringsprojekt som är pågående eller inte påbörjade vid 2015 års 

utgång och där det finns en plan i förvaltningarna för projekten.  

 

436 tkr mindre än budgeteras har använts för årets investeringar. De främsta 

förklaringarna är att projektet ”Konsthall” inte startat och att projektet för 

införskaffande av RFID teknik inte har slutförts.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänstutlåtande, ekonomiavdelningen 2016-03-02, en sida. 

Investeringsredovisning 2015 kultur- och fritidsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonom E.M. + handling 

Kultur- och fritidsförvaltningen + handling 

Kommunstyrelsen + handling 

--------------- 

Förvaltning och sekreterare + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-03-10 3 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:36/00 

Kfn § 2 

 

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 151117-160218, tre sidor. 
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Kfn § 3 

 

Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från kultur- och 

fritidsnämndens ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda 

och kan därmed avslutas: 

 
Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Kfu 141202 § 5 

Dnr 2011:41/82 
Nytt ridhus – Gagnefs Ridklubb 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2016-02-25, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2016-02-25, en sida. 
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 Dnr 2016:33/04 

Kfn § 4 

 

Bokslut 2015 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Fastställa Kultur- och fritidsnämndens bokslut för 2015. 

2. Översända bokslutet till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämndens utfall för helåret är 454 tkr bättre än budget.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande ekonomiavdelningen, 2016-02-16, en sida. 

Bokslut 2015-12-31 kultur-och fritidsnämnden, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, E.M. + handling 

Kultur- och fritidsförvaltningen + handling 

Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr 2015:12/04 

Kfn § 5 

 

Förvaltningsmål, Kultur- och fritidsnämnden 2016 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta förvaltningsmål, Kultur- och fritidsnämnden 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till mål för Kultur- 

och fritidsnämndens verksamhet 2016. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Med utgångspunkt från Gagnefs kommuns övergripande mål har ett förslag 

till förvaltningsmål för Kultur- och fritidsnämnden 2016 tagits fram. 

Underlag har varit det dokument som sammanställdes vid Kultur- och 

fritidsnämndens arbetsdag i Tällberg 2015-06-09, ”Biblioteksplan 2015-

2018 Gagnefs kommunbibliotek”. Arbetet har skett i samråd med 

företrädarna för de fyra verksamhetsområdena inom förvaltningen: 

bibliotek, fritid, fritidsgårdar och kultur. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2016-02-29, en sida. 

Förvaltningsmål, Kultur- och fritidsnämnden 2016, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen, rapport 

------------ 

Förvaltningen och sekreterare + handling 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-03-10 7 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:43/04 

Kfn § 6 

 

Behovsbeskrivning 2017, Kultur- och fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ställa sig bakom Behovsbeskrivning 2017, Kultur- och fritidsnämnden. 

2. Nämnden träffas en hel dag den 26 maj 2016 för att diskutera behov 

och mål. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför budget 2017 har en behovsbeskrivning tagits fram för nämndens 

verksamhetsområde 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

En inventering har gjorts av behov inför verksamhetsåret 2017 för de olika 

verksamheterna bibliotek, fritid, fritidsgårdar och kultur. En samman-

ställning har gjorts i dokumentet Behovsbeskrivning 2017, Kultur- och 

fritidsnämnden. Dokumentet ska ligga till grund för det fortsatta arbetet i 

Budgetberedningen för att fastställa de ekonomiska ramarna för 

verksamhetsåret 2017. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Wiklund (M): Avslag på 600 000 kronor för tjänst som 

litteraturpedagog/barnbibliotekarie, eftersom det är en fråga för barn- och 

utbildningsförvaltningen/nämnden. 

Jan Wiklund (M): Nämnden träffas en hel dag den 26 maj för att diskutera 

behov och mål. 

Christina Walles (S): Bifall till Jan Wiklunds (M) förslag. 

 

Ajournering 

Ordförande ajournerar sammanträdet kl 14.45-14.50. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag punkt 1 mot Jan Wiklunds (M) förslag och 

finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

 

 

 

 

     forts. 
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Kfn § 6 forts. 

 

Reservation 

Mot beslutspunkt 1 reserverar sig Jan Wiklund (M), Ingegerd Kull Hanses (M) 

och Maria Svensson (C) till förmån för eget förslag. 

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2016-02-29, en sida. 

Behovsbeskrivning 2017, Kultur- och fritidsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningsekonom + handling 

Kommunstyrelsen + handling 

------------ 

Budgetberedningen + handling 
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 Dnr 2015:78/80 

Kfn § 7 

 

Investeringsbidrag uppdatering låssystem – Djurmo/Sifferbo IF  
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ärendet avslutas. 

 

Ärendebeskrivning 

Djurmo/Sifferbo IF ansöker om investeringsbidrag på 9 488 kronor för 

uppdatering av deras låssystem. Vid nämndens sammanträde 2015-11-24, § 

70, beslutades att återremittera ärendet. På grund av att föreningen redan 

utfört uppdatering av låssystemet som de önskade bidrag till så avslutas 

ärendet.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-02-18, en sida. 

Styrelsemötesbeslut 2015-11-12, en sida  

Ansökan och offert 2015-11-05, två sidor 

 

Protokollsutdrag 

Djurmo/Sifferbo IF 
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 Dnr 2016:6/80 

Kfn § 8 

 

Investeringsbidrag nytt golv – Mockfjärds Atletklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Mockfjärds Atletklubb 24 544 kronor (75% av 32 725 kronor) i 

investeringsbidrag för inköp av nytt golv.  

 

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

 

Ärendebeskrivning 

Mockfjärds Atletklubb ansöker om ett investeringsbidrag på 32 725 kronor 

för inköp av nytt golv till gymmet.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet  
Mockfjärds Atletklubb har ett stort behov av att byta golvet då det är utslitet 

på grund av en hög belastning i gymmet. Mockfjärds Atletklubb har en 

stigande aktivitetsnivå vilket är positivt men av hygieniska och även 

ljudmässiga skäl behöver föreningen göra något åt golvet i gymmet. Med 

nuvarande matta finns även en skaderisk. Golvet föreningen har i dag 

släpper även bitar vilket gör att fukt kan tränga ner.  

 

Mockfjärds atletklubb har de senaste åren blivit beviljade:  

2015 - 33 695 kronor 

2014 - 7 500 kronor 

2013 - 38 625 kronor 

2012 - 0 kronor 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-02-01, en sida. 

Styrelsebeslut och offert, 2016-01-29, två sidor  

Bidragsansökan, 2016-01-25, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Mockfjärds Atletklubb 
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 Dnr 2016:30/80 

Kfn § 9 

 

Investeringsbidrag Prästbuans raststuga – Friluftsfrämjandet 
Gagnef 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Friluftsfrämjandet Gagnef 22 877 kronor (75% av 30 503 

kronor) i investeringsbidrag för renovering av Prästbuans raststuga. 

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

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Christina Walles (S) i handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Friluftsfrämjandet Gagnef ansöker om ett investeringsbidrag på 30 503 

kronor för renovering av Prästbuans raststuga.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet  
Prästbuans Fäbod är en mycket populär rastplats och utflyktsmål. Nu är 

stugan i stort behov av renovering. Minst två varv timmerstockar behöver 

bytas, taket behöver bytas på två sidor samt britsar inne i stugan behöver 

bytas. Mer åtgärder kan komma att tillkomma.  

 

Friluftsfrämjandet Gagnef har de senaste blivit beviljade följande:  

2015: 0 kronor 

2014: 0 kronor 

2013: 0 kronor 

2012: 0 kronor  

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-02-11, en sida. 

Bidragsansökan, styrelsebeslut och offert, 2016-02-11, fem sidor 

 

Protokollsutdrag 

Friluftsfrämjandet Gagnef  
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 Dnr 2015:79/80  

Kfn § 10  

 

Personalkostnadsbidrag för vaktmästare – Gagnefs IF 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Gagnefs IF personalkostnadsbidrag med 2 225 kronor per 

månad vaktmästare anställd heltid under perioden 2016-01-01 till  

2016-04-13. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Jäv 

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

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs IF ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare anställd 

heltid på lönebidrag under perioden 2016-01-01 till 2016-04-13.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Normen för bidrag för lönebidragsanställd är 0,6 prisbasbelopp per år för 

heltidsanställd, vilket blir 2 225 kronor per månad. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-01-22, en sida. 

Bidragsansökan, 2015-11-17, en sida. 

Beslut från arbetsförmedlingen, 2015-11-17, en sida. 

  

Protokollsutdrag 

Gagnefs IF 

 

 

 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-03-10 13 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:82/80 

Kfn § 11 

 

Personalkostnadsbidrag för kansliarbete – Gagnefs Ridklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Gagnefs Ridklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 5 561 kronor 

per månad för kansliarbete. Bidraget gäller från 2016-03-01 till 2016-

12-31.   

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Ridklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för tillsvidareanställd 

kansliarbetare. Beräknad arbetstid uppgår tjugo timmar per vecka.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Bidraget beviljas endast under samma kalenderår. Ny ansökan bör sändas in 

senast två månader innan föregående års bidrag löper ut för att ansökan ska 

hinna behandlas och ett eventuellt nytt bidrag kan betalas ut. Föreningen 

kan maximalt få 40% i bidrag av föreningens månadskostnad. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2016-01-28, en sida. 

Bidragsansökan, 2016-01-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Ridklubb 
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 Dnr 2015:83/80  

Kfn § 12 

 

Personalkostnadsbidrag för vaktmästare – Gagnefs Ridklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Gagnefs Ridklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 2 706 kronor 

per månad för vaktmästare. Bidraget gäller från 2016-01-01 till 2016-

12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Ridklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för tillsvidareanställd 

vaktmästare. Beräknad arbetstid är åtta timmar per vecka.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Bidraget beviljas tolv månader i taget från första utbetalningsdatumet. Ny 

ansökan bör sändas in senast två månader innan föregående års bidrag löper 

ut för att ansökan ska hinna behandlas och ett eventuellt nytt bidrag kan 

betalas ut. Föreningen kan maximalt få 40% i bidrag av föreningens 

månadskostnad. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-01-22, en sida. 

Bidragsansökan, 2015-12-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Ridklubb 
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 Dnr 2016:19/80 

Kfn § 13 

 

Personalkostnadsbidrag till tränare – Gagnefs Golfklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Golfklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för att köpa tjänsten 

som golftränare, barn/ungdom, sommarskola och grönt kort utbildning. 

Beräknad arbetstid 500 timmar vilket skulle kosta föreningen 200 000 

kronor. I gällande bidragsregler står att man endast kan få bidrag för 

kansliarbete eller vaktmästare. Detta innebär att ansökan blir avslagen då 

ansökan inte faller inom ramarna för gällande bidragsregler.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-02-01, en sida. 

Bidragsansökan, 2016-01-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Golfklubb 
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 Dnr 2016:20/80 

Kfn § 14 

 

Personalkostnadsbidrag till administrativ tjänst – Gagnefs 
Golfklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Golfklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för att köpa 

tjänsterna fakturering, bokslut, ekonomi, medlemshantering och utskick. 

Beräknad arbetstid 200 timmar vilket skulle kosta föreningen 100 000 

kronor. Ansökan blir avslagen på grund av att medel saknas i budget.  

 

Finansiering 

Medel saknas i budget.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-02-01, en sida. 

Bidragsansökan, 2016-01-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Golfklubb 
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 Dnr 2016:21/80 

Kfn § 15 

 

Personalkostnadsbidrag till anställd – Gagnefs Golfklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Gagnefs Golfklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 7 000 kronor 

per månad. Bidraget gäller från 2016-02-01 till 2016-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 

Gagnefs Golfklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för en person som 

sköter ekonomi och medlemshantering. Beräknad arbetstid är 18 timmar per 

vecka. 40% av månadslönen enligt ansökan överstiger 7 000 kronor vilken 

är maximal summa vad en förening kan få enligt gällande bidragsreglerna 

per månad.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Bidraget beviljas endast under samma kalenderår. Ny ansökan bör sändas in 

senast två månader innan föregående års bidrag löper ut för att ansökan ska 

hinna behandlas och ett eventuellt nytt bidrag kan betalas ut. Föreningen 

kan maximalt få 40% av föreningens månadskostnad med ett maxbelopp på 

7 000 kronor per månad. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-02-01, en sida. 

Bidragsansökan, 2016-01-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Golfklubb 
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 Dnr 2016:22/80  

Kfn § 16 

 

Personalkostnadsbidrag till anställd med lönebidrag – Gagnefs 
Golfklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Golfklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för att anställa en 

person med lönebidrag för arbetsuppgifter inom kansli, personalplanering 

och tävlingsledning. Ansökan blir avslagen på grund av att medel saknas i 

budget.  

 

Finansiering 

Medel saknas i budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-02-01, en sida. 

Bidragsansökan, 2016-01-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Golfklubb 
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 Dnr2016:28/80 

Kfn § 17 

 

Personalkostnadsbidrag för vaktmästare – Mockfjärds 
Atletklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Mockfjärds Atletklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 2 563 per 

månad. Bidraget beviljas 2016-02-15 till 2016-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Mockfjärds Atletklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för en 

heltidsanställd vaktmästare. Med anledning av många 

personalkostandsbidragsansökningar kommer föreningen beviljas 25% av 

föreningens kostnad.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Bidraget beviljas endast under samma kalenderår. Ny ansökan bör sändas in 

senast två månader innan föregående års bidrag löper ut för att ansökan ska 

hinna behandlas och ett eventuellt nytt bidrag kan betalas ut. Föreningen 

kan maximalt få 40% i bidrag av föreningens månadskostnad men på grund 

av många personalkostandsbidragsansökningar finns det inte utrymme i 

budget för att ge ett bidrag på 40% utan föreningen blir beviljade 25%. Den 

beviljade summan motsvarar den summa som flera andra föreningar 

kommer att bli beviljade.  

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-02-03, en sida. 

Bidragsansökan, 2016-02-04, en sida. 

Beslut från arbetsförmedlingen, 2014-12-18, en sida. 

  

Protokollsutdrag 

Mockfjärds Atletklubb 
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 Dnr 2015:87/80  

Kfn § 18 

 

Föreningen Musica Soave ansöker om ekonomiskt stöd för 
framförandet av operaföreställningar 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslå Föreningen Musica Soaves ansökan om ekonomiskt stöd för 

framförandet av en till fem föreställningar av en Vivaldiopera i Gagnefs 

kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Musica Soave, med säte i Ödeshögs kommun, ansöker om 

ekonomiskt stöd för ett operaprojekt mellan den 15 augusti och 5 september 

2016.  

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Själva projektet innebär för Gagnefs kommuns del att en till fem 

operaföreställningar av Griselda av Antonio Vivaldi ska framföras i 

kommunen till en kostnad av maximalt 35 000 kronor per föreställning, 

alternativt ett förlust/garantibidrag om maximalt 20 000 kronor per 

föreställning, gratis eller subventionerade lokaler att spela i och praktiskt 

stöd och hjälp av kulturföreningar på orten. 

 

Motivering till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningens budget är begränsad och prioriteringar är 

nödvändiga. Gagnefs kommun väljer att ge kulturstöd i första hand till 

föreningar baserade i Gagnefs kommun så att verksamheten och/eller 

projekten i sin helhet äger rum i kommunen och kommer kommuninvånarna 

till del i så stor utsträckning som möjligt. Kommunen stödjer redan ett lokalt 

initiativ – Dala-Floda Operafest, som äger rum i augusti varje år. Vidare har 

inte Gagnefs kommuns kulturenhet vare sig möjlighet att utöver en kostnad 

på maximalt 35 000 kronor per föreställning, eller betala lokalhyra eller 

garantera praktiskt stöd och hjälp av lokala föreningar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänstutlåtande kulturansvarig, 2016-02-26, en sida. 

Ansökan kulturbidrag 2015-12-13, 4 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Föreningen Musica Soave 
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 Dnr se rapportlista  

Kfn § 19 

 

Rapporter 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Motion om attraktivare vattentorn i Gagnefs kyrkby. 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-11-12, § 212, två sida.  

Dnr: 2015:30/86 

 

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

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-11-12, § 222, en sida.  

Dnr: 2015: 97/11 

 

3. Rapport av ledamöter till juryn för Ottilia Adelborgpriset. 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-11-12, § 195, två sidor. 

Dnr: 2015:63/11 

 

4. Bostads- och lokalbehov för ensamkommande barn och nyanlända 

flyktingar. 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-11-30, § 233, två sidor. Ks dnr 

2015:435/13. 

Dnr: 2015:84/13 

 

 

 

     forts. 
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Kfn § 19 forts. 

 

5. Förseningsavgift, Gagnefs kommunbibliotek. 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-12-10, § 250, en sida.  

Dnr: 2015:70/04 

 

6. Justering av budgetramen mellan nämnderna utan eget beslut i 

kommunfullmäktige. 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-12-10, § 257, en sida.  

Dnr: 2015:89/04 

 

7. Biblioteksplan. 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-12-10, § 258, elva sidor.  

Dnr: 2015:2/88 

 

8. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden – 

Taieb Khessib (FP) 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-12-10, § 265, en sida.   

 

9. Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (FP) 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-12-10, § 266, en sida.  

  

10. Ekonomisk rapportering 2016. 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-12-15, § 244, två sidor. 

Dnr: 2015:91/04 

 

     forts. 
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Kfn § 19 forts. 

 

11. Plan för budgetprocessen 2017. 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-12-15, § 257, två sidor. 

Dnr: 2015:92/04 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
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Kfn § 20 

 

Ordföranderapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om 

• Kommunanställdas dag  

• Möte med Björbo IF 

• Besök vid Folkmusikens hus 

• Besök av Dalateatern 
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Kfn § 21 

 

Anmälan om 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. 

 

Kultur- och fritidschef 

64/2015, 1/2016 Spontanidrottsbidrag 

65/2015, Drift- och anläggningsbidrag 

02/2016, 09/2016, Grundbidrag studieförbund 

 

Fritidsansvarig 
66/2015, Investeringsbidrag 

67/2015, Spontanidrottsbidrag 

 

Kulturansvarig 

03-08/2016, Grundbidrag studieförbund 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2016-02-29, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2016-02-15, en sida. 

 

 

 

 


