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 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-08 1 (19) 

 
 

 

 
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, §2-§3, §17 

Katharina Mansfeld, ekonom, §3, §17  

 
Justering 

Justerare 

Jan Wiklund (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-02-14, kl. 09:00 §2-§17 

 
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 

§2-§17 2018-02-14 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-03-08 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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§ 2 

Kriterier för ungas mötesplatser (KFN/2017:140) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Anta kriterier för ungas mötesplatser. 

 

Ärendebeskrivning 

DUNS - Dalanätverket för ungdomssamordning har på eget initiativ i 

samråd med Region Dalarna tagit fram kriterier för ungas mötesplatser. 

 

Bedömning 

Region Dalarna har tillsammans med kommuner och landsting antagit 

strategin ”Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion”. I arbetet med att uppnå 

målen i strategin har en arbetsgrupp i DUNS tagit fram kriterier för vad som 

betecknar olika former av mötesplatser för unga. De olika mötesplatserna 

har ingen rangordning inbördes. Målet är att Dalarnas unga ska erbjudas 

likvärdiga mötesplatser som kännetecknas av hög kvalité och det är 

arbetsgruppens mål att samtliga 15 kommuner i regionen antar kriterierna. 

Personalen inom fritidsgårdsverksamheten har haft kriterierna för påseende 

och har inga invändningar.  

 

Finansiering 

I nuläget har Gagnefs kommun mötesplatser enligt kriterierna. Om målet är 

att ha fritidsgårdar medför det en kostnad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-12-20, en sida. 

Informationsfolder – Kriterier för ungas mötesplatser, DUNS, 2017-11-06, 

sju sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 3 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (KFN/2018:5) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidsförvaltningens 

verksamhet, innehållande: 

• Inkomna rapporter 

• Förvaltningen 

• Personal 

• Bibliotek 

• Fritid 

• Fritidsgårdar 

• Kultur 

• Muntlig rapport om Björn Bio i Djurås 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-29, en sida. 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2017-10-26 - 2018-01-29, 

2018-01-30, fyra sidor. 
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§ 4 

Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista (KFN/2018:6) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avsluta uppräknat uppdrag och därmed avföra den från kultur- och 

fritidsnämndens ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutfört och 

kan därmed avslutas: 

 
Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Kfn 160421 § 32 

Dnr KFN/2016:90/80 

Översyn av bidragsregler för fritid, idrott och 

kultur 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-29, en sida. 

Ärendebalanslist för kultur- och fritidsnämnden, 2018-01-29, en sida. 
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§ 5 

Personalkostnadsbidrag vaktmästare 2018 - Dala-Floda IF 

(KFN/2017:127) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Dala-Floda IF beviljas personalkostnadsbidrag med 3 448 kronor per 

månad för vaktmästare. Bidraget gäller från 2018-01-01 till 2018-12-31.  

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

  

Ärendebeskrivning 

Dala-Floda IF ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare under 

perioden 2018-01-01 till och med 2018-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 

till 40 timmar per vecka. 

 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende 

kultur och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med  

2018-01-01. Reglerna antogs av Kommunfullmäktige 2017-12-14. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-11, en sida. 

Bidragsansökan, 2017-10-04, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Dala-Floda IF 
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§ 6 

Personalkostnadsbidrag kanslist 2018 - Gagnefs Orienteringsklubb 

(KFN/2017:134) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Gagnefs Orienteringsklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 2 363 

kronor per månad för kanslist. Bidraget gäller från 2018-01-01 till 

2018-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Orienteringsklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist 

under perioden 2018-01-01 till och med 2018-12-31. Beräknad arbetstid 

uppgår till 20 timmar per vecka. 

 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende 

kultur och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med  

2018-01-01. Reglerna antogs av Kommunfullmäktige 2017-12-14. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-11, en sida. 

Bidragsansökan, 2017-10-16, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Orienteringsklubb 
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§ 7 

Personalkostnadsbidrag vaktmästare 2018 - Gagnefs IF 

(KFN/2017:135) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Gagnefs IF beviljas personalkostnadsbidrag med 7 000 kronor per 

månad för vaktmästare. Bidraget gäller från 2018-04-16 till 2018-10-14. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs IF ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästarsysslor under 

perioden 2018-04-16 till och med 2018-10-14. Beräknad arbetstid 40 

timmar per vecka. 

 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende 

kultur och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med  

2018-01-01. Reglerna antogs av Kommunfullmäktige 2017-12-14. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-11, en sida. 

Bidragsansökan, 2017-10-17, tre sidor. 

Komplettering 2017-11-21, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs IF 
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§ 8 

Personalkostnadsbidrag vaktmästare 2018 - Mockfjärds Atletklubb 

(KFN/2017:139) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Mockfjärds Atletklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 3 587 

kronor per månad för vaktmästare. Bidraget gäller från 2018-01-01 till 

2018-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Mockfjärds Atletklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare 

under perioden 2018-01-01 till och med 2018-12-31. Beräknad tid uppgår 

till 40 timmar per vecka. 

 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende 

kultur och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med 

2018-01-01. Reglerna antogs av Kommunfullmäktige 2017-12-14. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-15, en sida. 

Bidragsansökan, 2018-10-18, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Mockfjärds Atletklubb 
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§ 9 

Personalkostnadsbidrag kanslist 2018 - Gagnefs Ridklubb 

(KFN/2017:148) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Gagnefs Ridklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 3 500 kronor 

per månad för kanslist. Bidraget gäller från 2018-01-01 till och med 

2018-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Ridklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist under 

perioden 2018-01-01 till och med 2018-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 

till 20 timmar per vecka. 

 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende 

kultur och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med 

2018-01-01. Reglerna antogs av Kommunfullmäktige 2017-12-14. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-15, en sida. 

Ansökan, 2017-11-08, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Ridklubb 
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§ 10 

Personalkostnadsbidrag vaktmästare 2018 - Gagnefs Ridklubb 

(KFN/2017:149) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Gagnefs Ridklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 1 400 kronor 

per månad för vaktmästare. Bidraget gäller från 2018-01-01 till och 

med 2018-12-31.  

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Ridklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare för 

perioden 2018-01-01 till och med 2018-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 

till 8 timmar per vecka.  

 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende 

kultur och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med 

2018-01-01. Reglerna antogs av Kommunfullmäktige 2017-12-14. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-15, en sida. 

Ansökan, 2017-11-08, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Ridklubb 
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§ 11 

Personalkostnadsbidrag städare 2018 - Djurmo/Sifferbo IF 

(KFN/2017:136) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Djurmo/Sifferbo IF beviljas personalkostnadsbidrag med 175 kronor 

per månad för städare. Bidraget gäller från 2018-01-01 till och med 

2018-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Djurmo/Sifferbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för städare under 

perioden 2018-01-01 till och med 2018-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 

till en timme per vecka. 

 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende 

kultur och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med 

2018-01-01. Reglerna antogs av Kommunfullmäktige 2017-12-14. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-11, en sida. 

Ansökan, 2017-10-16, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Djurmo/Sifferbo IF 
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§ 12 

Personalkostnadsbidrag köpt tjänst kanslist och vaktmästare 2018 - 

Djurmo/Sifferbo IF (KFN/2017:137) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Djurmo/Sifferbo IF beviljas personalkostnadsbidrag för köpt tjänst med 

1 400 kronor per månad under perioden 2018-01-01 till 2018-12-31.  

2. Bidraget betalas ut mot fakturakopia. 

 

Ärendebeskrivning 

Djurmo/Sifferbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för köpt tjänst 

kanslist och vaktmästare. Beräknad arbetstid uppgår till 352 timmar under 

2018. 

 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende 

kultur och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med 

2018-01-01. Reglerna antogs av Kommunfullmäktige 2017-12-14. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-15, en sida. 

Ansökan, 2017-10-16, 15 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Djurmo/Sifferbo IF 
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§ 13 

Personalkostnadsbidrag kanslist 2018 - Friluftsfrämjandet Gagnef 

(KFN/2017:138) 

 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Friluftsfrämjandet Gagnef beviljas personalkostnadsbidrag med 

1 840 kronor per månad för kanslist under perioden 2018-01-01 till 

2018-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 

Ärendebeskrivning 

Friluftsfrämjandet Gagnef ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist 

under perioden 2018-01-01 till och med 2018-12-31. Beräknad arbetstid 

uppgår till 20 timmar per vecka. 
 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende kultur 

och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med 2018-01-01. 

Reglerna antogs av Kommunfullmäktige 2017-12-14. 
 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Walles (S): Att till beslutspunkt 1 lägga till ”under perioden 

2018-01-01 till 2018-12-31”. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att kultur- 

och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

Beslutsunderlag 

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

Ansökan, 2017-10-17, en sida. 

Komplettering 2017-11-14, en sida. 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2017-11-16 § 71 
 

Protokollsutdrag 

Friluftsfrämjandet Gagnef 
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§ 14 

Prioriteringsordning gällande större fritidsanläggningar i kommunen - 

uppdelning i kategorier (KFN/2016:138) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta prioriteringsordning A – Djurmo/Sifferbo IF:s anläggning. 

B – övriga anläggningar utan inbördes ordning. 

 

Ärendebeskrivning 

2008 samanställdes en prioriteringsordning gällande föreningars framtida 

investeringsbehov i fritidsanläggningar. Två av dessa är ännu ej åtgärdade. 

kultur- och fritidsnämnden har 2016-10-20 uppdragit till förvaltningen att 

åter inventera föreningarnas önskemål om investeringar i 

fritidsanläggningar. 

 

Bedömning 

Fritidsansvarig har i samråd med idrottsföreningarna tagit fram en ny lista 

på önskemål om investeringar i befintliga och nya anläggningar i 

kommunen.  En lista på önskemålen har sammanställts utan inbördes 

ordning och redovisats för kultur- och fritidsnämnden.  

 

Här föreligger nu ett förslag till hur de olika önskemålen kan prioriteras. 

Hänsyn har tagit till möjligheten för föreningarna att få ytterligare bidrag 

från extern finansiär, omfattningen av föreningens verksamhet för barn och 

unga samt redan gjorda investeringar i anläggningar som nyttjas av 

föreningen.  

 

Finansiering 

Samtliga önskemål om investeringar bedöms vara för stora för att kunna 

rymmas i sin helhet inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie budgetram. 

De framtida investeringar som eventuellt beslutas, behöver därför även 

finansieras. 

 

Förslag till beslut sammanträdet 

Christina Walles (S): Ändra prioriteringsordning: A – Djurmo/Sifferbo IF:s 

anläggning. B – övriga anläggningar utan inbördes ordning.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget ändringsförslag mot avslag och finner att 

kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-30, en sida. 

Prioriteringsordning gällande större fritidsanläggningar i kommunen,  

2018-01-30, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 170518 § 38 

Kfn 161020 § 61 
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§ 15 

Ordföranderapport 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Invigning av ridhuset 

• Vision 2030 
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§ 16 

Anmälan av delegationsbeslut (KFN/2018:4) 

 

 

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 lämna delegering. 

 

Delegationsbeslut 

93/2017, Investeringsbidrag  

94, 97-98, 100-101, /2017, Drift- och anläggningsbidrag 

95/2017, 1/2018 Spontanidrottsbidrag 

96, 99/2017, Projektbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-25, en sida. 

Lista över delegationsbeslut 2018, 2018-01-25, en sida. 

Lista över delegationsbeslut 2017, 2018-01-25, två sidor. 
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§ 17 

Preliminärt bokslut 2017 Kultur- och fritidsnämnden (KFN/2018:10) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga bokslutet till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden lämnar ett positivt resultat för 2017 som är 1 011 tkr bättre än 

budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-02-08, en sida. 

Preliminärt bokslut 2017 Kultur- och fritidsnämnden, 2018-02-08, en sida. 

 

 


