
  Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-09-15 1 (12) 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-15.00 
  
 
Beslutande 
Ledamöter Christina Walles (S) ordförande 
 Ann Målare (S) 
 Ola Granath (KOSA) 
 Tomas Neijbert (KOSA) 
 Lill Karin Gustavsson (C)    
 Björn Kruse (L)    
 

Tjänstgörande ersättare Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Jan Wiklund (M)  
   
 
Övriga närvarande 
Ersättare Maria Svensson (C), ersättare 
 Mathias Bengtsson (KD), ersättare 
 
Tjänstemän Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef 
 Tobias Sjögren, fritidsansvarig  
  
   
Justering 
Justerare Ingegerd Kull Hanses (M) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-09-21, kl. 09.00 
 

Justerade paragrafer §§ 46-54 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ________________________   
 Ann-Christin Dragsten  
 
Ordförande  ________________________  
 Christina Walles (S)  
 
Justerare  ________________________   
 Ingegerd Kull Hanses (M) 

 

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-09-15 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-09-21 Datum då anslaget tas ned 2016-10-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ________________________  
 Ann-Christin Dragsten 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr KFN/2016:36/00 

Kfn § 46 
 
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 160517-160819, tre sidor. 
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Kfn § 47 
 
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 slutförd och 
kan därmed avslutas: 
 
Kfn 160526 § 42 
Kfn 160421 § 33 
Dnr 2016:45/80 

Riktlinjer för uppvaktning av idrottsliga 
framgångar/prestationer   
 

Kfn 150526 § 43 
Kfn 151124 § 71 
Dnr 2015:76/80 

Tekniska nämndens riktlinjer mot föreningar 

 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2016-07-19, en sida. 
Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, en sida. 
 
 
 
 
 
 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-15 4 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr KFN/2016:85/04 

Kfn § 48 
 
Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Kultur- och 
fritidsnämnden till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Nämnden lämnar en prognos som följer budget. En förbättring med 20 tkr 
sedan aprilprognosen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ekonomiavdelningen, 2016-09-06, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Protokollsutdrag 
Ekonom E.M. 
________ 
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 Dnr KFN/2016:109/80 

Kfn § 49 
 
Personalkostnadsbidrag för vaktmästare – Dala-Floda IF 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Dala-Floda IF beviljas personalkostnadsbidrag med 3 940 kronor per 
månad vaktmästare anställd heltid under perioden 2016-06-01 till  
2016-12-31.  

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Dala-Floda IF ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare anställd 
heltid under perioden 2016-06-01 till 2016-12-31.  
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-06-01, en sida. 
Bidragsansökan, 2016-06-01, en sida. 
Beslut från arbetsförmedlingen, 2015-06-01, en sida. 
  
Protokollsutdrag 
Dala-Floda IF 
__________ 
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 Dnr KFN/2016:110/86 

Kfn § 50 
 
Brev angående kulturhus i Djur bönhus 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anse brevet besvarat.  
 
Ärendebeskrivning 
2016-06-03 inkom ett brev till Kultur och fritidsnämnden angående 
önskemål om att kommunen ska köpa Djur bönhus för att nyttjas som 
konsthall samt för att ge förföljda kulturarbetare en fristad. 
 
Fördjupad redogörelse av ärendet 
Brevskrivaren föreslår att Gagnefs kommun ska köpa in Djur bönhus som är 
till försäljning. Förslaget är att fastigheten ska iordningsställas för att 
inrymma en konsthall. Här föreslås att nyskapande konst ska visas som ett 
komplement till befintliga ”Konst och hantverk” som årligen anordnas av 
Gagnefs kommun under påskhelgen. Vidare föreslås att en lägenhet inryms 
på övre plan för att kunna erbjuda en fristad till förföljda kulturarbetare. 
 
Under början av juni innevarande år renoveras och anpassas den s k 
Adelborgsalen i Lindberghallen just för att kunna nyttjas som 
utställningslokal. Tanken är att kulturenheten i Gagnefs kommun årligen ska 
anordna två utställningar, en vinterutställning under cirka två veckor och en 
längre sommarutställning under vecka 25 till 32. Vinterutställningen är i 
först hand tänkt att anordnas i samarbete med lokala föreningar, 
sommarutställningen ska i första hand visa verk av nu verksamma 
yrkeskonstnärer. 
 
Motivering till beslut 
Då det i och med renovering och anpassning av Adelborgsalen finns 
förutsättningar att visa nutida konst i kommunens befintliga lokaler, är 
ytterligare inköp av lokaler för ändamålet inte aktuellt.  
 
Fristadsverksamhet är intressant och berikande för en kommuns kulturliv 
och kan på sikt ge många positiva effekter. Dock ska det ställas i relation till 
övriga önskvärda satsningar inom nämndens verksamhetsområde. Idén 
kommer att finnas med bland övriga förslag i framtida diskussioner om 
nämndens verksamheter. 
 
     forts. 
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Kfn § 50 forts. 
 
Finansiering 
Föreslaget inköp samt utökning av verksamheten inryms inte i Kultur- och 
fritidsnämndens budget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2016-06-08, två sidor. 
Brev till kultur- och fritidsnämnden angående inköp av Djur bönhus,    
2016-06-03, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Brevskrivaren 
__________ 
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 Dnr KFN/2016:119/04 

Kfn § 51 
 
Internkontrollplan 2016/2017 Kultur- och fritidsnämnden  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta internkontrollplan 2016/2017 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 2016/2017 för Kultur- och 
fritidsförvaltningen består av 4 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 § 51 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2016-07-26, en sida. 
Internkontrollplan 2016/2017 för Kultur- och fritidsnämnden, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidschef 
_____________ 
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 Dnr se rapportlista 

Kfn § 52 
 
Rapporter 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet.  
 
Rapporter: 

1. Överenskommelse mellan Gagnefs kommun och Landstinget Dalarna, 
kultur- och bildningsförvaltningen, enligt Dalarnas regionala kultur- 
och bildningsplan 2016-2018. 

Underlag 
Överenskommelse från Landstinget Dalarna, tre sidor. 
 

2. Fördelning av statsbidrag till inköp av litteratur till folk- och 
skolbibliotek 2016.  

Underlag 
Beslut från kulturrådet 2016-06-14, 20 sidor. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-08-23, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kfn sekreterare 
___________ 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-15 11 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Kfn § 53 
 
Ordföranderapport 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om 

•  Utdelning av kultur- och ungdomsledarpris, kulturstipendium samt 
flaggor till nya medborgare. 

• Planeringsträff om ridhuset i Mockfjärd  

• Möte med budgetberedning 
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Kfn § 54 
 
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 
67-68/2016, 81/2016, 83/2016, 91/2016, 93/2016 Drift- och 
anläggningsbidrag 
69/2016, Ersättning Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga 
80/2016, Investeringsbidrag 
88/2016, Bidrag till kulturhistoriska värdefulla byggnader 
92/2016, Stöd till fyra konserter i samband med Kodmidsommarfesten 2016 
 
Fritidsansvarig 
66/2016, 87/2016, Drift- och anläggningsbidrag 
70/2016, 79/2016, 85-86/2016, 89-90/2016, 94/2016 Investeringsbidrag 
 
Kulturansvarig 
71-77/2016, Volym- och målgruppsbidrag studieförbunden 
78/2016, Projektbidrag 
82/2016, Bidrag till kulturhistoriska värdefulla byggnader 
84/2016, Arrangörsbidrag 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2016-09-02, en sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2016-09-07, tre sidor. 
 
 


