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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.10 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Christina Walles (S) ordförande 

Ann Målare (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Tomas Neijbert (KOSA) 

Jan Wiklund (M) 

Björn Kruse (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

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

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Lina Wittink (MP) 

Lena Samuelsson (MP) 
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby-Ingvarsson kultur- och fritidschef 

Eva Nordström, kulturansvarig  
 

Förtroendevalda 

Irene Homman, kommunalråd (uppsiktsplikt), § del av 43, § 46 
 

Övriga 

Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna, § 46 
 

 
Justering 

Justerare 

Maria Svensson (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-09-20, kl. 08.00 §§ 43-53 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Christina Walles (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Maria Svensson (C)   

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-14 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 43-53 2017-09-20 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-10-12 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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 Dnr KFN/2016:90/80 

Kfn § 43 
 

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

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Fastställa ”Regler för föreningsbidrag avseende kultur och fritid, 

Gagnefs kommun”. 

2. Att folkparkerna införs i bidragsystemet, under förutsättning att 

kommunfullmäktige anslår en utökad ram för kultur- och 

fritidsnämnden för kommande planperiod 2019-2020. 
 

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 tillsammans med förvaltningschef, verksamhetsansvariga och 

nämndsekreterare. 26/4 2017 inbjöds samtliga i kommunen verksamma 

föreningar som berörs av översynen till information och diskussion kring 

förslag till nya regler. Därefter gick förslaget ut till dessa i skriftlig form på 

remiss under perioden 22/4 - 5/6. Sju remissvar har inkommit till 

förvaltningen. Dessa har beaktats och diskuterats vid beredning 30/8 

varefter en sista justering har gjorts av regeltexten.  
 

Bedömning 

Föreliggande "Bidragsregler för föreningsbidrag avseende kultur och fritid, 

Gagnefs kommun" har anpassats för att svara upp till dagens situation för 

såväl kultur- som idrotts- och fritidsföreningars villkor. Hänsyn har även 

tagits till den ekonomiska verkligheten i Gagnefs kommun. Översynen har 

syftat till att utreda möjligheten för de två folkparkerna i kommunen att 

erhålla bidrag samt att säkerställa att kultur-, fritids- och idrottsföreningar 

ges möjlighet att verka under likvärdiga villkor i kommunen. 
 

Finansiering 

Förslaget till nya bidragsregler innebär en ramutökning av Kultur- och  
 

     forts. 
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Kfn § 43 forts. 
 

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

sänka dagens nivåer på befintliga bidrag. Dock finns naturligtvis möjlighet 

till omprioriteringar inom befintlig ram. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Wiklund (M): Tilläggsförslag att folkparkerna införs i bidragsystemet, 

under förutsättning att kommunfullmäktige anslår en utökad ram för kultur- 

och fritidsnämnden för kommande planperiod 2019-2020. 
 

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 fritidschef, 2017-09-06, två sidor. 

Regler för föreningsbidrag avseende kultur och fritid, Gagnefs kommun, 

arbetsmaterial, sex sidor. 

Synpunkter Eva-Lotta Törnblom Nises, 2017-05-11, en sida 

Synpunkter Gagnefs HC, en sida 

Synpunkter Gagnefs IF, en sida 

Synpunkter Gagnefs orienteringsklubb, 2017-05-29, en sida 

Synpunkter IK Segro, 2017-05-29, en sida 
 

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. 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2017-05-18 § 37 

Kfn 2017-03-30 § 17 

Kfn 2017-02-09 § 7 

Kfn 2016-04-21 § 32 

Kf 2016-03-10 § 24 

Kf 2016-03-10 § 25 
 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 
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 Dnr KFN/2017:25/80 

Kfn § 44 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidsförvaltningens 

verksamhet, innehållande: 

 

· Allmänkultur 

· Bibliotek 

· Fritid 

· Fritidsgårdar 

· Ungdomssamordnare 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsrapport 170502-170824. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-14 6 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Kfn § 45 

 

Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från kultur- och 

fritidsnämndens ärendebalanslista. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda 

och kan därmed avslutas: 

 

Kfn 170518 § 35 

Dnr KFN/2017:6/2017 

Investeringsbidrag discgolfbana i Mockfjärd – 

Suomi Fritid  

Kfn 170518 § 33 

Dnr KFN 2015:44/86 

Översyn av konstarkivet för 

Adelborgssamlingarna 

 

Beslutsunderlag 

Tjänstutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-08-23, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:113/80 

Kfn § 46 

 

Bibliotekssamverkan i Dalarna 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ställa sig bakom ”Viljeinriktning för samverkan mellan Dalarnas 

bibliotek”. 

 

Ärendebeskrivning 

Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 

hösten och vintern 2015/16 inventerat möjligheter till ett djupare samarbete 

mellan biblioteken i Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen 

(SFS 2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom 

det allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. 

 

Under 2016 tillsatte Länsbibliotek Dalarna en förstudie kring 

förutsättningarna för ett utökat samarbete med tonvikt på ett gemensamt 

biblioteksdatasystem och låntagarregister, reservations- och 

katalogsamarbete samt att inom en överskådlig framtid även gå med i den 

riksomfattande bibliotekskatalogen Libris. 

 

Det huvudsakliga syftet med samverkan är att säkra en fortsatt utveckling av 

bibliotekets tjänster i framtiden, nyttja gemensamma resurser effektivare, 

stärka personalens kompetens och underlätta kompetensförsörjning. Varje 

kommun fattar dock även framledes beslut om sin egen verksamhet utöver 

det som är gemensamt överenskommet. 

 

Bedömning 

För att säkra att invånarna får en fortsatt god tillgång till biblioteksservice 

av hög kvalitet i hela länet kommer det att krävas samarbete mellan 

biblioteken i länet och Länsbibliotek Dalarnas engagemang i det fortsatta 

arbetet borgar för hög kvalitet och ett gott resultat. 

 

Finansiering 

Samverkansarbetet syftar till att nyttja befintliga resurser på ett mer 

kostnadseffektivt sätt och kommer inte att innebära någon större påverkan 

på finansieringen. 

 

 

 

     forts. 
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Kfn § 46 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-08-24 två sidor.  

Viljeinriktning för samverkan mellan Dalarnas bibliotek, tre sidor 

Förstudie bibliotekssamverkan i Dalarna, 85 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Länsbiblioteket Dalarna 

Kommunstyrelsen, rapport 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:117/04 

Kfn § 47 

 

Internkontrollplan 2017/2018 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta internkontrollplan 2017/2018 för Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Med internkontroll menas 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. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Som underlag till internkontrollplanen görs en risk- och konsekvensanalys 

av viktiga processer och verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Det 

gäller att hitta svaga punkter i processen och säkerställa att fel eller avbrott 

inte uppstår. Analysen resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, 

även om direkta åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna. 

 

Den aktuella internkontrollplanen 2017/2018 för Kultur- och 

fritidsförvaltningen består av tre punkter.  

 

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen, 

kapitel 6, 7 § 

 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 

kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 

 

 

 

 

     forts. 
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Kfn § 47 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-09-06, en sida. 

Internkontrollplan 2017/2018 för Kultur- och fritidsnämnden, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidschef 
__________ 
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  Dnr KFN/2017:109/87 

Kfn § 48 

 

Skrivelse angående konsthall i Lindberghallen 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslå förslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

2017-08-16 inkom en skrivelse till Gagnefs kommun med förslaget att 

nyttja Adelborgsalen som utställningslokal för konstutställningar året om. 

Förslagsställaren lyfter fram behovet av en konsthall i kommunen.  

 

Bedömning 

Adelborgsalen är en av få tillgängliga möteslokaler i kommunen och den 

nyttjas flitigt. Musik- och dansskolan har varje vecka sina övningar förlagda 

till lokalen. Utställningsverksamheten som drivs av Kultur- och 

fritidsförvaltningen har tillgång till lokalen under höstlov, jullov, påsklov 

och sommarlov. Under de perioderna anordnas regelbundet utställningar. 

Lokalen är mycket lämplig för denna verksamhet sedan den nyligen 

renoverats och anpassats för ändamålet. Det är glädjande att intresset för att 

utveckla utställningsverksamheten i kommunen påtalats. Då Kultur- och 

fritidsförvaltningen idag endast har begränsade möjligheter att nyttja 

lokalen, är det dock inte möjligt att arbeta efter den modell som 

förslagsställaren föreslår. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2017-09-06, en sida. 

Konstgalleri i Lindberghallen - förslag till utnyttjande, 2017-08-16, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Förslagsställaren 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:106/80 

Kfn § 49 

 

Personalkostnadsbidrag för vaktmästeri – Gagnefs Golfklubb 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslås, då budgetposten för personalkostnadsbidrag är uppnådd. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Golfklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästeri 

under perioden 2017-05-15 till och med 2017-09-30. Beräknad arbetstid 

uppgår till 40 timmar per vecka. Totalt 55 711 kronor.  

 

Finansiering 

Medel saknas 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2017-08-24, en sida. 

Ansökan, 2017-07-06, två sidor.  

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Golfklubb 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:111/80 

Kfn § 50 

 

Personalkostnadsbidrag köpt tjänst kansliarbete och 
vaktmästare – Djurmo/Sifferbo IF 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Djurmo/Sifferbo IF beviljas personalkostnadsbidrag med 40% av 

fakturerat belopp. Dock maximalt 10 560 kronor för köpt tjänst, 

kansliarbete och vaktmästare. Bidraget gäller från och med 2017-10-01 

till och med 2017-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot fakturakopia. 

 

Ärendebeskrivning 

Djurmo/Sifferbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag, köpt tjänst 

kansliarbete och vaktmästare, under perioden 2017-10-01 till och med   

2017-12-31. Beräknade timmar för köpt tjänst uppgår till 8 timmar i veckan, 

totalt 8800 kronor i månaden. Djurmo/Sifferbo IF har haft en anställd med 

samma arbetsuppgift som slutat. De har nu en säsongsanställd fram till sista 

september, så de är i behov av tjänsten. Tjänsten innebär ingen belastning 

gällande budget i verksamheten. Då tjänsten tar över det medel som 

beviljades i den tjänsten där personen slutat.  

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fritidsansvarig, 2017-08-24, en sida 

Ansökan, 2017-08-21, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Djurmo/Sifferbo IF 
__________ 
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 Dnr se rapportlista 

Kfn § 51 

 

Rapporter 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Ombudgetering av investeringsmedel 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 170504 § 44, dnr KS 2015:57/04, tre sidor. 

Dnr KFN/2015:12/04 

 

2. Budgetomföringar mellan nämnderna 2017  

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks, 170523 § 82, dnr KS/2016:63/04, två sidor. 

Dnr KFN/2016:43/04 

 

3. Boverket ekonomiskt stöd för upprustning av utemiljön  

Underlag 

Skrivelse 2017-05-20 från Boverket om ekonomiskt stöd för att rusta upp 

utemiljön, två sidor. 

 

4. Budgetramverk för Gagnefs kommun  

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till regelverk omkring kommunens budgetarbete har tagits fram. 

Det finns ett behov av att formalisera och tydliggöra de rutiner som finns 

omkring budgetarbetet. Bland annat tydliggörs budgetberedningens roll, 

samt vilket ansvar och befogenheter olika nivåer i organisationen har när det 

kommer till att disponera budgeten. 

 

Regelverket består av två delar, dels en budgetpolicy som fastställs av 

kommunfullmäktige, dels riktlinjer för budgetarbetet som fastställs av 

kommunstyrelsen och som kan justeras fortlöpande vid behov.  

     forts. 
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Kfn § 51 forts. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 170615 § 79, dnr KS/2016:167/04, en sida.  

Budgetpolicy för Gagnefs kommun, dnr KS/2016:167/04, tre sidor. 

Protokollsutdrag, Ks 170523 § 67, dnr KS/2016:167/04, en sida. 

Riktlinjer för budgetarbetet i Gagnefs kommun, dnr KS/2016:167/04, sex 

sidor. 

Dnr KFN/2017:100/04 

 

5. Anmälan av delegationsbeslut 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 170615 § 111, dnr KS/2016:63/04, en sida. 

Dnr KFN/2016:43/04 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 
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Kfn § 52 

 

Ordföranderapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om 

• Invigning kont i byn samt utdelning av kulturpris  

• Möte med folkparkerna  

• Information om ridhuset  
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Kfn § 53 

 

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 

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 

39-43, 63-64, 68, 78/2017, Drift- och anläggningsbidrag 

44, 62/2017, Verksamhetsbidrag 

45-46, 61/2017, Investeringsbidrag 

47-60, 65-66/2017, Arrangörsbidrag 

67, 69/2017, Bidrag kulturhistoriska värdefulla byggnader 

70/2017, Bidrag Ottilia Adelborgsmuseet 

71-77/2017, Bidrag studieförbunden 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-08-23, en sida.  

Lista över delegationsbeslut, 2017-08-23, sju sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 

 

 

 

 

 


