
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-09 1 (17) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-15.30 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Christina Walles (S) ordförande 

Ann Målare (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Lill Karin Gustavsson (C) 

Jan Wiklund (M) 

Björn Kruse (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) tjänstgörande för Tomas Neijbert (KOSA)  

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Ingegerd Kull Hanses (M) 

Mathias Bengtsson (KD), §§ 1-10 
 

Tjänstemän 

Eva Nordström kulturansvarig 

Tobias Sjögren fritidsansvarig 

  
Justering 

Justerare 

Björn Kruse (L)   
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-02-13, kl. 07.30 §§ 1-12 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Christina Walles (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Björn Kruse (L)   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-09 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 1-12 2017-02-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-03-07 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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 Dnr KFN/2017:25/80 

Kfn § 1 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidsförvaltningens 

verksamhet, innehållande: 

 

· Allmänkultur 

· Bibliotek 

· Fritid 

· Fritidsgårdar 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsrapport 161102-170130. 

 
__________ 
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Kfn § 2 

 

Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Ärendena har inte slutbehandlats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-17, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2017-01-17, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 

 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:5/80 

Kfn § 3 

 

Investeringsbidrag discgolfbana i Mockfjärd – Suomi Fritid - 
överläggningsärende 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Återremittera ärendet till förvaltningen. 

 

Motivering 

Ansökningshandlingarna behöver kompletteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Suomi Fritid ansöker om investeringsbidrag för att anlägga en discgolfbana 

i Mockfjärd. Det sökta beloppet är på totalt 52 031 kronor, 

 

Bedömning 

Ansökan behöver kompletteras då den saknas en del viktiga delar. Bland 

annat finns ingen skiss på området med. Den saknar även påskrivna avtal 

med markägarna. Placeringen är även intill en väg vilket gör att det önskas 

ett godkännande från transportstyrelsen. Att placeringen inte strider emot 

några regler.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2017-02-01, en sida. 

Bidragsansökan, 2017-01-19, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Suomi Fritid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
__________ 
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 Dnr KFN/2016:146/80 

Kfn § 4 

 

Personalkostnadsbidrag för vaktmästare – Gagnefs Ridklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Gagnefs Ridklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 2 838 kronor 

per månad för vaktmästare. Bidraget gäller från 2017-01-01 till      

2017-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Ridklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare 

under perioden 2017-01-01 till och med 2017-12-31. Beräknad arbetstid 

uppgår till åtta timmar per vecka. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-11-29, en sida. 

Bidragsansökan, 2016-11-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Ridklubb 

 
__________ 
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 Dnr KFN/2016:147/80 

Kfn § 5 

 

Personalkostnadsbidrag för kansliarbete – Gagnefs Ridklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Gagnefs Ridklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 6 186 kronor 

per månad för kansliarbete. Bidraget gäller från 2017-01-01 till      

2017-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation.  

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Ridklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist under 

perioden 2017-01-01 till och med 2017-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 

till 20 timmar per vecka. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-11-29, en sida. 

Bidragsansökan, 2016-11-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Ridklubb 

 
__________ 
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 Dnr KFN/2016:155/80 

Kfn § 6 

 

Personalkostnadsbidrag för kansliarbete – Björbo IF 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Björbo IF beviljas personalkostnadsbidrag med 2 225 kronor per månad 

för kansliarbete. Bidraget gäller från 2017-01-01 till 2017-12-31 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Björbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist under perioden 

2017-01-01 till och med 2017-12-31. Beräknat arbetstid uppgår till tio 

timmar per vecka. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2016-12-29, en sida 

Bidragsansökan, 2016-12-28, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Björbo IF 

 
__________ 
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 Dnr KFN/2016:90/80 

Kfn § 7 

 

Översyn av bidragsregler för fritid, idrott och kultur - tidsplan 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna översyn av bidragsregler för fritid, idrott och kultur – 

tidsplan. 

2. Hålla två avstämningsmöten med den beslutade politiska 

referensgruppen innan ärendet går upp för beredning den 16 mars. 

 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget att se över befintliga bidragsregler för fritid, idrott och kultur har 

sitt ursprung i två motioner som inkommit till kommunfullmäktige. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Wiklund (M): Att hålla två avstämningsmöten med den beslutade 

politiska referensgruppen innan ärendet går upp för beredning den 16 mars. 

 

Beslutsgång 

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

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

 

Finansiering 

En analys av de ekonomiska konsekvenserna ska ingå i översynen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-01-19, en sida. 

Översyn av bidragsregler för fritid, idrott och kultur - tidsplan, 2017-01-19, 

en sida 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2016-04-21 § 32 

Kf 2016-03-10 § 24 

Kf 2016-03-10 § 25 

 

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:14/82 

Kfn § 8 

 

Riktlinjer för uthyrning av hallar till interna hyresgäster 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta ”Riktlinjer för uthyrning av hallar till interna hyresgäster i 

Gagnefs kommun.” 

 

Ärendebeskrivning 

Det finns inga riktlinjer för uthyrning av hallar till interna hyresgäster. Då 

det förekommer att ideella föreningar och kommunala verksamheter har 

önskemål om att hyra hallar vid samma tidpunkt är det nödvändigt att ta 

fram riktlinjer för att prioriteringar ska vara konsekventa och rättvisa. 

 

Bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit beslut om riktlinjer för fördelning 

av halltider mellan idrottsföreningar i Gagnefs kommun. Då även 

kommunens egna verksamheter har behov av tider i idrottshallarna, krävs ett 

förtydligande. I " Riktlinjer för uthyrning av idrottshallar till interna 

hyresgäster i Gagnefs kommun" fastslås rutiner för hur dessa prioriteringar 

ska göras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-01-20, en sida. 

Riktlinjer för uthyrning av idrottshallar till interna hyresgäster i Gagnefs 

kommun, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Fritidsansvarig 

 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:6/86 

Kfn § 9 

 

Riktlinjer för gallring i Gagnefs kommuns konstsamling 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta riktlinjer för gallring i kommunens konstsamling. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun saknar riktlinjer för gallring i konstsamlingen.   

 

Bedömning 

Gagnefs kommun har en konstsamling på cirka 500 verk bestående av lös 

konst som tavlor och konsthantverk samt offentlig utsmyckning/fast konst 

som sitter fast i mark, tak, golv eller annan del av byggnad. Konstverken 

placeras i kommunens sammanträdesrum, korridorer, gemensamma 

utrymmen och medarbetares kontor i alla former av kommunal verksamhet 

som t. ex. skolor, särskilda boenden, kommunhus, bibliotek, HVB-hem och 

äldreboenden. Konsten förhöjer trivseln och skapar en stimulerande miljö.  

 

De konstverk som inte är utplacerade förvaras i ett mindre arkiv i 

kommunhusets källare som delas av Fritidsenheten. 

 

Konstsamlingen hanteras och administreras av kulturansvarig. Konsten 

registreras i ett konstregister i form av en Excel-fil. Konstverken är märkta 

med ett nummer och med information om att den tillhör Gagnefs kommun 

och att den inte får flyttas utan tillåtelse. 

 

Under en genomförd inventering av konstarkivet under hösten 2016, utförd 

med hjälp av konstkonsulenten och konstnären May Lindholm, hittades 

några tavlor, både märkta och omärkta av obefintligt konstnärligt och 

ekonomiskt värde och som rekommenderades att avlägsnas ur samlingen. 

Man arbetar nu med Riktlinjer för den offentliga utsmyckningen i 

kommunen, dnr 2016:45/80, men innan dessa riktlinjer är antagna behövs en 

vägledning kring hur man hanterar en nödvändig gallring av sedan lång tid 

outlånad konst, skadade verk och verk av lågt eller obefintligt konstnärligt 

och ekonomiskt värde. 

 

Föreslagna riktlinjer för gallring föreslås föras in i den framtida, mer 

omfattande "Riktlinjer för den offentliga utsmyckningen i kommunen". 

 

     Forts. 
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Kfn § 9 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kulturansvarig, 2017-01-19, en sida. 

Riktlinjer för gallring i Gagnefs kommuns konstsamling, 2017-01-19, en 

sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista 

Kfn § 10 

 

Rapporter 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Verksamhet och budget 2017-2019  

 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-11-10, § 202, 28 sidor. 

 

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

Torbjörn Nyström (KOSA) 

 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-11-10, § 209, en sida. 

 

3. Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KOSA) 

 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-11-10, § 210, en sida. 

 

4. Framtida organisation Ottilia Adelborgmuseet 

 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-11-22, § 215, två sidor. 

 

KFN/2016:82/86 

 

5. Samråd enligt 12 kap. § 6 miljöbalken för avverkning i 

kulturminnesvårdande syfte på fastigheten Mossel 6:13, Gagnefs 

kommun 

 

Underlag 

Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län, 2016-11-22, fyra sidor.  

 

     forts. 
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Kfn § 10 forts. 

 

6. Budgetuppföljningsprognos 2016-10-31 Gagnefs kommun 

 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-12-15, § 241, tio sidor. 

 

7. Taxor 2017-01-01 – kultur- och fritidsnämnden 

 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-12-15, § 245, en sida. 

 

Dnr KFN/2016:137/04 

 

8. Taxa IP Skogen toalettvagn 

 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-12-15, § 246, två sidor. 

 

Dnr KFN/2016:137/04 

 

9. Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KOSA) 

 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-12-15, § 249, en sida. 

 

10. LUPP-undersökning 2016 

 

Underlag 

Luppundersökning 2016 

 

11. Dalapop ansökan Gagnef 

 

Underlag 

Ansökan om medfinansiering av projektet Dalapop 2017-2021. 

 

 

     forts. 
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Kfn § 10 forts. 

 

12. Samarbetsprojekt, biblioteken i Dalarna 

 

Underlag 

Skrivelse biblioteken i Dalarna i samarbete. 

 

13. Nyinrättad tjänst som ungdomssamordnare 

 

Underlag 

Annons ungdomssamordnare 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunikationsavdelningen, 2017-01-24, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 

 
__________ 
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Kfn § 11 

 

Ordföranderapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om 

• Ridhusbygget 

• Utdelning av Ottilia Adelborgpriset 

• Föreningsträff i november 

 
__________ 
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Kfn § 12 

 

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 

eller 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 

102/2016, 1-2/2017 Spontanidrottsbidrag 

106/2016, Drift- och anläggningsbidrag 

107//2016, Bidrag till kulturhistoriska värdefulla byggnader 

 

Kulturansvarig 

105/2016, Bidrag till kulturhistoriska värdefulla byggnader 

 

Fritidsansvarig 

101/2016, Investeringsbidrag 

103/2016, Verksamhetsbidrag 

104/2016, Drift- och anläggningsbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunikationsavdelningen, 2017-01-16, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2017-01-16, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 

 
__________ 

 

 

 

 


