
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-30 1 (16) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.50 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Christina Walles (S) ordförande 

Ann Målare (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Tomas Neijbert (KOSA) 

Lill Karin Gustavsson (C) 

Jan Wiklund (M) 

Björn Kruse (L) 
 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S), §§ 14-19 

Lena Samuelsson (MP), §§ 14-20 

Maria Svensson (C) 

Ingegerd Kull Hanses (M) 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby-Ingvarsson kultur- och fritidschef 

 
Justering 

Justerare 

Lill Karin Gustavsson (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-04-03, kl. 15.30 §§ 14-25 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Christina Walles (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Lill Karin Gustavsson (C)   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 

 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-30 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 14-25 2017-04-03 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-04-25 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

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

Kfn § 14 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidsförvaltningens 

verksamhet, innehållande: 

 

- Personal 

· Allmänkultur 

· Bibliotek 

· Fritid 

· Fritidsgårdar 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsrapport 161102-170130. 

 
__________ 
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Kfn § 15 

 

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, 2017-03-07, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2017-03-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:15/04 

Kfn § 16 

 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 Kultur- och 
fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 Kultur- och 

fritidsnämnden samt överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

  

Ärendebeskrivning 

Nämnden lämnar ett negativt resultat för 2016 som är 21 tkr sämre än 

budget. Förvaltningen visar ett större underskott för biblioteksverksamheten 

samtidigt som andra av förvaltningens verksamheter haft högre intäkter och 

lägre kostnader än budgeterat. Sammantaget lämnar förvaltningen ett 

mindre överskott samtidigt som den politiska verksamheten haft högre 

kostnader än budgeterat. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande ekonomiavdelningen, 2017-02-22, en sida. 

Bokslut 2016 Kultur- och fritidsnämnden, fyra sidor 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom E.M. + handling 

Kommunstyrelsen + handling 
__________ 

Förvaltning + handling 
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 Dnr KFN/2016:90/80 

Kfn § 17 

 

Översyn av bidragsregler för fritid, idrott och kultur, Gagnefs 
kommun - överläggningsärende 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Återföra ärendet till fortsatt beredning.  

 

Ärendebeskrivning 

2016-03-10 behandlade kommunfullmäktige två motioner angående bidrag 

till föreningslivet i Gagnefs kommun. Man beslutade att ge kultur- och 

fritidsnämnden i uppdrag att göra en översyn av bidragsverksamheten inom 

nämnda område. Vid sitt möte 2016-04-21 gav Kultur- och fritidsnämnden 

förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av bidragsreglerna. 

Nämndens beredning har varit styrgrupp i översynsarbetet och man har 

sammanträtt två gånger tillsammans med verksamhetsansvariga och 

nämndsekreteraren. 

 

Bedömning 

Föreligger ”Bidragsregler för föreningsbidrag avseende kultur och fritid, 

Gagnefs kommun” är fortfarande att betraktas som ett arbetsmaterial och 

presenteras härmed för Kultur- och fritidsnämnden för överläggning, 

 

Finansiering 

Förslaget till nya bidragsregler innebär en ramutökning av Kultur- och 

fritidsnämndens budget om cirka 135 tkr för att ge avsedd effekt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-03-21, en sida. 

Regler för föreningsbidrag avseende kultur och fritid, Gagnefs kommun, 

arbetsmaterial, sex sidor. 

 

Underlag 

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun, Kf 2013-11-04 § 159, dnr 

2013:417/80, fyra sidor. 

Bidragsregler för fritid och idrott Gagnefs kommun, Kf 2008-06-09, dnr 

2007:353/80, tre sidor. 

 

 

 

     forts. 
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Kfn § 17 forts. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2016-04-21 § 32 

Kf 2016-03-10 § 24 

Kf 2016-03-10 § 25 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningen 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:49/04 

Kfn § 18 

 

Budget 2018 – behovsbeskrivning kultur- och fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2. Föra ärendet till budgetberedningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen har i samarbete med ansvariga för förvaltningens 

avdelningar sammanställt Kultur- och fritidsnämndens behovsbeskrivning 

inför budget 2018. 

 

Finansiering 

Föreslagna ändringar medför en utökad ram för Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-03-10, en sida. 

Behovsbeskrivning 2018 för Kultur- och fritidsnämnden, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
__________ 

Budgetberedningen + handling 
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 Dnr KFN/2017:8/80 

Kfn § 19 

 

Skrivelse angående kostnad Konst och hantverk 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anse skrivelsen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

2017-01-13 inkom en skrivelse till Kultur- och fritidsnämnden med 

synpunkter angående avgiften för deltagande i den årliga konstrundan Konst 

och hantverk Gagnef runt med förslaget att avgiften om 300 kronor istället 

skulle ersättas med en ersättning till de medverkande om 300 kronor. 

 

Bedömning 

Konst och hantverk Gagnef runt administreras av kulturansvarig tjänsteman. 

Arbetet består bland annat i att bjuda in och ta emot anmälningar från 

medverkande, marknadsföring, information på webben, att ta fram en karta 

med samtliga utställare och information om dessa samt att kartan trycks upp 

och distribueras samt att arrangera en samlingsutställning med samtliga 

medverkande konstnärer och hantverkare. Marknadsföring och övriga 

kostnader står kultur- och fritidsförvaltningen för. Dessa arbetsuppgifter 

sköts i de flesta andra konstrundor av utställarna själva eller av en förening 

med syfte att vara arrangör. Syftet med konstrundan är både att gagnefsbor 

och besökare ska få möjlighet att ta del av utbudet av konst och hantverk i 

Gagnefs kommun, men även att utställaren ska få möjlighet att möta sin 

publik och eventuella köpare. 300 kronor är en rimlig och jämförelsevis låg 

kostnad för de medverkande. Erfarenheten från tidigare arrangerade 

konstrundor visar att publikintresset är stort och att många besökare hittar 

till de medverkandes ateljéer.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-03-10, en sida. 

Skrivelse Konst och hantverk Gagnefs runt: utställningsavgift, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Skrivelsens avsändare 
__________ 
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 Dnr KFN/2016:156/80 

Kfn § 20 

 

Ansökan om bidrag för projekt att filma domböcker 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja bidrag om 5 625 kronor till projektet. 

 

Ärendebeskrivning 

2016-12-12 inkom ett mejl till förvaltningschefen med önskemål om bidrag 

till ett projekt som drivs av Gagnefs släktforskarförening och 

Släktföreningen Olaus Laurentii. Projektets syfte är att filma domböcker för 

att tillgängliggöra dessa dokument för allmänheten. Därefter har vissa 

kompletteringar gjorts för att förtydliga ansökan. 

 

Bedömning 

Projektet med att tillgängliggöra domböcker för perioden 1816 - 1900  för 

Gagnefs kommun bedöms ha ett stort allmänintresse, vilket talar för att 

bevilja ett bidrag till projektet. Det sökta beloppet är 7 500 kronor. Av dessa 

belopp föreslås ett bidrag om 75% vilket ger 5 625 kronor. 

 

Finansiering 

Kostnaden ryms inom Kultur- och fritidsnämndens budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-03-10, en sida. 

Mejl till förvaltningschefen angående projektbidrag 2017-03-16, sex sidor. 

Mejl till förvaltningschefen angående projektbidrag 2017-03-08, fem sidor. 

Mejl till förvaltningschefen angående projektbidrag 2016-12-12, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs släktforskarförening 

Släktföreningen Olaus Laurentii 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:29/80 

Kfn § 21 

 

Investeringsbidrag för anslutning av el motorstadion 
– Mockfjärd Motorklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Mockfjärd Motorklubb beviljas 98 590 kronor (40% av 246 475 kronor) 

i investeringsbidrag för anslutning av el till motorstadion. 

2. 40% på fakturerat belopp betalas ut efter att fakturakopia skickats in. 

3. Föreningen ska inkomma med en långsiktig investeringsplan. 
 

Ärendebeskrivning 

Mockfjärd Motorklubb ansöker om 246 475 – 295 225 kronor i 

investeringsbidrag för anslutning av el till motorstadion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Wiklund (M): Bifall till att bevilja investeringsbidrag. Tilläggsförslag 

att nämnden ansöker hos kommunfullmäktige om extra anslag för 

finansiering av investeringen. 

Björn Kruse (L): Tilläggsförslag om att föreningen inkommer med en 

långsiktig investeringsplan. 

Ola Granath (KOSA): Att föreningen beviljas 98 590 kronor (40% av 

246 475 kronor) i investeringsbidrag. 

Tomas Neijbert (KOSA): Bifall till Ola Granath (KOSA) förslag. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Ola Granath (KOSA) förslag mot avslag och finner att 

kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Ola Granath (KOSA) förslag. 
 

Ordföranden ställer Björn Kruse (L) tilläggsförslag mot avslag och finner att 

kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Björn Kruse (L) förslag. 
 

Ordföranden beslutar att inte ta upp Jan Wiklund (M) tilläggsförslag för behandling. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2017-03-09, en sida. 

Ansökan, offert, styrelsebeslut, 2017-02-08, sju sidor. 
 

Protokollsutdrag 

Mockfjärd Motorklubb 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:23/80 

Kfn § 22 

 

Personalkostnadsbidrag kansliarbete/administration – Gagnefs 
Golfklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ansökan om personalkostnadsbidrag avslås. 

 

Motivering 

Personalkostnadsbidraget beviljas endast för kanslist/vaktmästare, inte för 

anställd i chefsbefattning. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Golfklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för 

kansliarbete/administration. Anställd 20 timmar/veckan under perioden 

2017-01-01 till 2017-12-31. Ansökan avser klubbchefen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2017-03-09, en sida. 

Komplettering, 2017-03-09, en sida. 

Bidragsansökan, 2017-02-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Golfklubb 
__________ 
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 Dnr se rapportlista 

Kfn § 23 

 

Rapporter  
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Anordna centralt belägen evenemangsplats i kommunen. 

 

Underlag 

Skrivelse från Sveriges Tivoliägareförening, 2017-02-07 om att anordna 

centralt belägen evenemangsplats i kommunen, två sidor. 

Dnr KFN/2017:30/80 

 

2. Kartläggning av uthyrning av kommunala lokaler. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-01-31, § 8, en 

sida. 

Dnr KFN/2017:2/29 

 

3.  Prenumeration av tidningen Alkompis 

 

Underlag 

Skrivelse från tidningen Alkompis 2017-02-21, beträffande prenumeration 

av tidningen Alkompis. 

 

4. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-02-14 § 17, två sidor. 

Dnr KFN/2017:37/10 

 

 

      forts. 
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Kfn § 23 forts. 

 

5.  Diplom till Gagnefs kommun 

 

Underlag 

Diplom från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor för 

kommunens sommarlovsaktiviteter under 2016, 2017-02-28, en sida. 

Dnr KFN/2016:88/71 

 

6. Litteraturen i konstform i Dalarna 

 

Underlag 

Landstinget Dalarnas utredning av litteraturen i konstform i Dalarna – en 

kartläggning av nuläget, 2017-02-28, 95 sidor. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunikationsavdelningen, 2017-03-07, två sidor 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 
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Kfn § 24 

 

Ordföranderapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om 

• Konferens i Borlänge 17 mars ”Litteraturen i konstform i Dalarna” 

• Föreningsträffen 23 mars blev inställd.  

 
__________ 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-30 16 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Kfn § 25 

 

Anmälan av 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. 

 

Delegationsbeslut 

3-10/2017, Grundbidrag studieförbunden 

11-14/2017, Investeringsbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunikationsavdelningen, 2017-03-20, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2017-03-20, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 

 

 

 

 


