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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-16:00 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Christina Walles (S), ordförande 

Ann Målare (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Tomas Neijbert (KOSA) 

Jan Wiklund (M) 
 

Tjänstgörande ersättare 

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

Samuel Källman (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)  
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 

Eva Nordström, enhetschef kultur och bibliotek 

Katharina Mansfeld, ekonom 

 
Justering 

Justerare 

Jan Wiklund (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-02-08, kl. 16:30 §1-§1 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Christina Walles (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Jan Wiklund (M)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-08 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§1-§1 2018-02-09 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-03-03 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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§ 1 

Investeringsbidrag takbyte och träningslokal 2018 - Floda Forsfarare 

(KFN/2017:146) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 

1. Bifalla Floda Forsfarares bidragsansökan. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Att bifalla Floda Forsfarares ansökan under förutsättning att 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla och anslå medel för investeringen. 

2.  Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Floda Forsfarare ansöker om investeringsbidrag om 150 tkr för takbyte på 

sin klubblokal samt för att bygga en träningslokal. Under förutsättning att 

klubben beviljas sökt bidrag från Gagnefs kommun, har man även beviljats 

ett bidrag om 450 tkr från Länsstyrelsen Dalarna. 

 

Bedömning 

Floda Forsfarare bedriver en bred verksamhet som når många barn och unga 

i kommunen. Föreningens klubblokal är i dagsläget i stort behov av att 

rustas. Föreningen planerar även att vidga sin verksamhet genom att bygga 

en ny träningslokal i klubblokalen under förutsättning att man kan bekosta 

ett nytt tak. Ett bidrag från kommunen kommer att generera ytterligare 

bidrag från minst ytterligare en bidragsgivare och verksamheten kommer då 

att kunna breddas ytterligare. Ansökan bedöms som angelägen. 

 

Finansiering 

150 tkr är en stor del av den budget Kultur- och fritidsnämnden förfogar 

över för investeringar. Ett bidrag av den omfattningen skulle få till följd att 

övriga fritids- och idrottsföreningar i kommunen endast skulle kunna 

beviljas investeringsbidrag i mycket liten omfattning under 2018. Därför 

överlämnas ärendet till Kommunstyrelsen för bedömning och beslut om 

finansiering utanför Kultur- och fritidsnämndens ram. 

 

Förslag på mötet 

Jan Wiklund (M): Tilläggsförslag att bifalla Floda Forsfarares ansökan 

under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att bifalla och anslå medel 

för investeringen. 
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Beslutsgång: 

Ordföranden ställer Jan Wiklund (M) tilläggsförslag mot avslag och finner 

att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Jan Wiklund (M) förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-16, en sida. 

Ansökan, 2017-10-30, 17 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

 

 


