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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-11.05, ajournering kl. 10.17-10.30. 
 

Beslutande 

Ledamöter 

Christina Walles (S) ordförande 

Ann Målare (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Tomas Neijbert (KOSA) 

Jan Wiklund (M) 

Björn Kruse (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) §§ 26-31, 33-42 

Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Mathias Bengtsson (KD) § 32 
 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Patrik Andersson (KOSA) 

Lena Samuelsson (MP) 

Ingegerd Kull Hanses (M), §§ 26-31, 33-42 
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby-Ingvarsson kultur- och fritidschef 

Eva Nordström, kulturansvarig  

Tobias Sjögren, fritidsansvarig  

Isabelle Triumf, barnbibliotekarie, § 26 
 

Justering 

Justerare 

Jan Wiklund (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-05-23, kl. 13.00 §§ 26-42 
 

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 2017-05-18 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 26-42 2017-05-23 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-06-15 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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 Dnr KFN/2017:57/80 

Kfn § 26 

 

Motion om kapprumsbibliotek på Gagnefs förskolor och 
fritidshem 
 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

2017-03-09 behandlade kommunfullmäktige en motion från Maria 

Alfredsson, Miljöpartiet de gröna. Motionären yrkade på att Gagnefs 

kommun inför kapprumsbibliotek på förskolor och fritidshem i syfte att 

underlätta för föräldrar att låna böcker och stimulera barns intresse för 

läsning.  

 

Bedömning 

Gagnefs kommunbibliotek genomförde under 2007 och 2008 ett projekt vid 

förskolorna i Dala-Floda och Björbo. Ett antal färdiga bokkassar med ett 

urval bilderböcker placerades i kapprummet och föräldrar kunde låna med 

sig en kasse för att sedan byta till en ny när böckerna var utlästa. Initialt var 

det ett stort intresse för att låna och bibliotekspersonalen medverkade även 

vid föräldramöten och personalmöten på förskolorna. Med tiden lånades allt 

färre kassar och intresset planades ut, trots att kassarna byttes ut med jämna 

mellanrum och det alltid fanns nya böcker att tillgå. 

Projektet krävde en hel del personella insatser för att fungera väl och i slutet 

av 2008 avslutades projektet. 

 

Från och med 1/4 2017 har en biblioteksassistenttjänst omvandlats till 

barnbibliotekarie. I den tjänsten ingår framför allt att arbeta läsfrämjande för 

barn i åldern 0 - 6 år. Samarbetet med familjens hus kommer att fördjupas 

och träffar för föräldrar och små barn planeras. Att ge föräldrar tillgång till 

barnböcker i samband med att man hämtar och lämnar på förskola och 

fritidshem är en av många goda idéer för att stimulera till läsning.  

 

Barnbibliotekarien bör dock med utgångspunkt från kommunens 

biblioteksplan ges frihet att i samråd med representanter från förskolan 

undersöka vilka åtgärder som ska prioriteras, då personalresurserna är 

begränsade.  

 

     forts. 
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Kfn § 26 forts. 

 

Finansiering 

Kapprumsbibliotek ryms inom befintlig budgetram i det fall denna 

läsfrämjande åtgärd kommer att prioriteras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-05-02, två sidor. 

Kf 2017-03-09, § 4, en sida. 

Motion 2017-03-06, dnr KS/2017:59/88, en sida. 

 

Lagrum 

Bibliotekslagen (2013:801) 8§ 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KFN/2017:25/80 

Kfn § 27 

 

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 170310-170501 

. 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 
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Kfn § 28 

 

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 kommunstyrelsens förvaltning, 2017-04-24, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2017-04-24, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:38/04 

Kfn § 29 

 

Prognos 2017-03-31 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2017-03-31 Kultur- och fritidsnämnden till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett resultat som följer budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande ekonomiavdelningen, 2017-04-26, en sida. 

Prognos 2017-03-31 Kultur- och fritidsnämnden, 2017-04-26, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom E.M + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 
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 Dnr KFN/2017:38/04 

Kfn § 30 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Kultur- och 
fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Kultur- och 

fritidsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett resultat som följer budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande ekonomiavdelningen, 2017-05-16, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Kultur- och fritidsnämnden, två 

sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom E.M + handling 
__________ 
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 Dnr KFN/2016:119/04 

Kfn § 31 

 

Redovisning av internkontrollplan 2016/2017 Kultur- och 
fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2016/2017 för Kultur- 

och fritidsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning har gjorts av internkontrollplan 2016/2017 för Kultur- och  

fritidsnämnden. 

Internkontroll är 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. 

 

Varje år görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och 

verksamheter inom förvaltningens ansvarsområde för att hitta svaga punkter 

i processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen 

resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter. 

 

Bedömning 

Den aktuella internkontrollplanen 2016/2017 för Kultur- och fritidsnämnden 

består av fyra punkter. En enkel uppföljning av planens kontrollområden har 

genomförts i samband med bokslutet 2016. En djupare genomgång samt 

åtgärdsplan för brister som upptäckts redovisas i blanketten som 

kontrollansvariga rapporterade.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-05-11, en sida 

Internkontrollplan 2016/2017 för Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Underlag 

Blankett kontrollansvarigas rapportering, fyra sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2016-09-15 § 51 
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Kfn § 31 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen, rapport + handling  

Kultur- och fritidschef + handling 
_________ 

Förvaltningen 
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 Dnr KFN/2016:136/86 

Kfn § 32 

 

Kulturpris 2017 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Grus Dagny Olsson utses till 2017 års kulturpristagare. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Mathias Bengtsson (KD) i handläggning och 

beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommuns kulturpris delas ut en gång per år sedan 1986. Priset är 

på 10 000 kronor och delas ut som ett erkännande av förtjänstfulla insatser 

inom kulturverksamheten i kommunen. Mottagaren ska vara verksam i 

Gagnef eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Mottagare kan 

även vara flera personer, exempelvis en förening. Vem som helst i 

kommunen får nominera en eller flera personer man tycker är lämplig 

kulturpristagare enligt ovannämnda kriterier. 

 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl 10.17-10.30. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, 2017-05-16, två sidor. 

Tjänsteutlåtande kulturansvarig, 2017-04-27, en sida. 

19 inkomna nomineringar, 32 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Pristagaren 

Förslagsställarna 
__________ 
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 Dnr KFN/2015:44/86 

Kfn § 33 

 

Översyn av konstarkivet för Adelborgsamlingen 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. I och med färdigställandet av det nya konstarkivet förklara ärendet som 

avslutat. 

 

Ärendebeskrivning 

Det beslutades i Kommunstyrelsen 2010 att en översyn av konstarkivet för 

Adelborgsamlingen skulle genomföras. Efter kultur- och fritidsnämndens 

inrättande överfördes ärendet dit. Arkivet rymmer cirka 500 verk av Ottilia 

Adelborg som Gagnefs kommun förvaltar. Det utfördes en omfattande 

undersökning med bland annat mätning av klimatet i arkivet under ett år. En 

konstkonservator gjorde ett utlåtande och rekommenderade i första hand ett 

byte av lokal och i andra hand en installation av en klimatanläggning. Under 

2016 och 2017 har ett helt nytt och större arkiv kunnat byggas i 

kommunhuset, och en klimatanläggning med fukt- och temperaturstyrning 

har installerats.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kulturansvarig, 2017-04-27, en sida. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2015-06-25, en sida 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ku 100421 § 13 

 

Protokollsutdrag 

Ottilia Adelborgs Vänförening 

Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:90/80 

Kfn § 34 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till informationsskylt om gamla 
fäbodleder 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Gagnefs Hembygdsförening 5 156 kronor (75% av det sökta 

beloppet) i bidrag till en informationsskylt. Bidraget betalas ut mot 

insändande av kopia av faktura. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Hembygdsförening söker ett ekonomiskt stöd på sammanlagt 6 875 

kronor till en informationsskylt med tillhörande stolpar och väderskydd. 

Skylten kommer att visa karta och uppgifter om fäbodleder samt utvalda 

kolbottnar i södra delen av Gagnefs kommun från 1600-talet till mitten av 

1800-talet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kulturansvarig, 2017-05-08, en sida. 

Ansökan om ekonomiskt stöd, 2017-04-11, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Hembygdsförening gm Leif Lorentzon 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:5/80 

Kfn § 35 

 

Investeringsbidrag discgolfbana i Mockfjärd – Suomi Fritid 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ärendet avslutas då Suomi Fritid dragit tillbaka sin ansökan. 

 

Ärendebeskrivning 

Suomi fritid ansöker om investeringsbidrag för att anlägga en discgolfbana i 

Mockfjärd. Det sökta beloppet är på totalt 52 031 kronor. Nämnden 

beslutade 2017-02-09 att återremittera ärendet till förvaltningen för 

komplettering. Suomi Fritid har i skrivelse återtagit sin ansökan om 

investeringsbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2017-04-26, en sida. 

Skrivelse, 2017-04-26, en sida. 

 

Underlag 

Bidragsansökan, 2017-01-19, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 170209 § 3 

 

Protokollsutdrag 

Suomi Fritid 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:54/80 

Kfn § 36 

 

Personalkostnadsbidrag köpt tjänst gräsklippning – Gagnefs IF 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Gagnefs IF beviljas personalkostnadsbidrag med 30% av fakturerat 

belopp. Dock maximalt 18 000 kronor för köpt tjänst, gräsklippning. 

Bidraget gäller från 2017-05-01 till och med 2017-09-30.  

2. Bidraget betalas ut mot fakturakopia. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs IF ansöker om personalkostandsbidrag, köpt tjänst, gräsklippning, 

under perioden 2017-05-01 till och med 2017-09-30. Beräknade timmar för 

köpt tjänst uppgår till 480 timmar á 125 kronor, totalt 60 000 kronor. 

Gagnefs IF är i behov av tjänsten då tidigare anställd sagt upp sig. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2017-04-28, en sida. 

Komplettering, 2017-03-31, en sida. 

Ansökan, 2017-03-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs IF 
__________ 
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 Dnr KFN/2016:90/80 

Kfn § 37 

 

Översyn av bidragsregler för fritid, idrott och kultur – reviderad 
tidsplan 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

reviderad tidsplan. 

 

Ärendebeskrivning 

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

sitt ursprung i två motioner som inkommit till Kommunfullmäktige. Den 

tidigare beslutade tidsplanen revideras för att kunna ge föreningarna längre 

tid för att inkomma med synpunkter.  

 

Finansiering 

En analys av de ekonomiska konsekvenserna ska ingå i översynen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-05-11, en sida. 

Översyn av bidragsregler för fritid, idrott och kultur – reviderad tidsplan, 

2017-05-11, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2017-03-30 § 17 

Kfn 2017-02-09 § 7 

Kfn 2016-04-21 § 32 

Kf 2016-03-10 § 25 

Kf 2016-03-10 § 24 

 

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
__________ 
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 Dnr KFN/2016:138/82 

Kfn § 38 

 

Prioriteringsordningar gällande större fritidsanläggningar i 
kommunen 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Återremittera ärende till Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Ärendebeskrivning 

2008 samanställdes en prioriteringsordning gällande föreningars framtida 

investeringsbehov i sin verksamhet. Många av de tidigare prioriteringarna är 

utförda. Kommunen bör i samråd med idrottsföreningarna ta fram en ny 

prioriteringsordning kring behovet av investeringar i befintliga och 

eventuella nya anläggningar i kommunen. Behovet ska vara på kort sikt, tre 

år och på lång sikt, tio år. 

Behovet från idrottsföreningarna är större än väntat. För att göra en mer 

komplett prioriteringsordning krävs bland annat fler samtal med 

föreningarna. Förvaltningen har bett om skriftliga planer från föreningarna 

och de behöver mer tid på sig. Bland annat för att ta fram kostnader och 

tidsplan. Behovet är nämligen större att upprusta befintliga anläggningar än 

att anlägga nya. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2017-04-26, en sida. 

Underlag från föreningar, 2017-04-26, en sida. 

 

Underlag 

Prioriteringsordningar gällande större fritidsanläggningar i kommunen,  

dnr 2008:47/82, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 161020 § 61 

 

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:91:00 

Kfn § 39 

 

Information om arbetet med GDPR i Gagnefs kommun 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

EU har antagit en dataskyddsförordning, GDPR, som från 25 maj 2018 

kommer att bli lag i Sverige och ersätta nuvarande personuppgiftslag. 

Lagen kommer bland annat att innebära ökad transparens och utökade 

rättigheter för medborgare kopplat till den personliga integriteten. 

 

Hårdare krav ställs på såväl företag som myndigheter kring behandlingen 

av personuppgifter och kommer att vara kopplade till stora viten vid 

överträdelse, även om ingen skada är skedd. 

 

För att möta de nya kraven krävs en inventering av kommunens hantering 

av personuppgifter; rutiner, dokumentation, systemlösningar etc. Efter 

avslutad inventering och analys kan det komma krävas åtgärder i form av 

rutinförändringar och systemförändringar. 

 

I länets kommuner pågår nu ett antal lokala projekt för att säkerställa 

myndigheternas hantering. Ledningsgruppen har initierat motsvarande 

projekt i Gagnefs kommun där beredskapssamordnaren ansvarar för 

projektledning. Projektet kommer i första skedet, 2017, att kräva personella 

resurser från varje nämnd/förvaltning då rutiner och systemarbete ska 

inventeras och utredas. Efter avslutad inventering och analys kan åtgärder 

komma att föreslås som påverkar budget för 2018. 

 

Finansiering 

Projektledaren finansieras inom ramen för ordinarie tjänst. Respektive 

kontaktperson från förvaltningarna förutsätts frigöra tid inom ram för sin 

del av arbetet. Kostnader för eventuell utbildning, föreläsare under 2017 

finansieras inom ram för respektive verksamhet. Eventuella anpassnings-

kostnader ska snarast belysas i projektet inför budgetarbetet 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 170404 § 48. 

 

     forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 

 

 

 

Kfn § 39 forts. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-03-20, två sidor. 

Fördjupad information om GDPR finns på 

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 

 

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
__________ 

 

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/


Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-18 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr se rapportlista 

Kfn § 40 

 

Rapporter 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Budgetprocessen 2018 
 

Ärendebeskrivning 

En plan för budgetarbetet har tagits fram, där datum för budgetberedningens 

sammanträden framgår. En sådan plan måste ha en viss flexibilitet och kan 

behöva justeras. Kommunstyrelsens ordförande får möjlighet att justera 

tidsplanen. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 170404 § 44, dnr/2017:60/04 

Plan Budgetprocessen 2018, ekonomiavdelningen, 2017-03-13, två sidor. 

Dnr KFN/2017:49/04 

 

2. Budgetdirektiv 2018 
 

Ärendebeskrivning 

Varje förvaltning/nämnd kommer 2017-05-30 att få träffa 

budgetberedningen för en dialog omkring nämndernas budget. Till dialogen 

kallas nämndsordförande, förvaltningschef och verksamhetsekonom. 

Dialogen ska utgå från följande förutsättningar: 

• Förvaltningen kommer att kompenseras för kostnadshöjningar på grund 

av löne‐ och prisutveckling. 

• Utöver detta kommer budgetberedningen inte fördela medel till 

förvaltningarna. 

• Till dialogen 2017‐05‐30 ska förvaltningen ta fram ett förslag till 

- Vilka volymökningar och satsningar man vill föreslå att inkludera i 

budget 2018. 

- Förslag på kostnadsminskningar eller effektiviseringen som 

förvaltningen kan tänka sig att genomföra för att finansiera dessa. 

- Förvaltningen bör kunna beskriva konsekvenserna för verksamheten 

av förslagen. 

      Forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-18 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 

Kfn § 40 forts. 

 

Underlag 

Budgetdirektiv 2018, fyra sidor. 

Dnr KFN/2017:49/04 

 

Protokollsutdrag  

Kfn sekreterare 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-18 22 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Kfn § 41 

 

Ordföranderapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om 

• Förvaltningens verksamhet till kommunfullmäktige 

• 24 april Föreningsträff om bidragsregler för fritid, idrott och kultur 

• 27 april ”Kulturdialog i Dalarna” 

• Budgetprocessen 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-18 23 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Kfn § 42 

 

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 

15-35/2017, Verksamhetsbidrag 

36/2017, Bidrag kulturhistoriska värdefulla byggnader 

37/2017, Bidrag "En snabb slant" 

38/2017, Drift- och anläggningsbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-04-25, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2017-04-24, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 

 


