
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-16 1 (19) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-15.20 

 
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) 

Björn Källman (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)  

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Lena Samuelsson (MP) 
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef 

Eva Nordström, kulturansvarig 

Rosa Flank ungdomssamordnare, §§ 61-64, del av 65, 66 

 
Justering 

Justerare 

Jan Wiklund (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-11-22, kl. 09.15 §§ 61-74 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Christina Walles (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Jan Wiklund (M)   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 

 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-16 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 61-74 2017-11-22 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-12-14 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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 Dnr KFN/2017:119/33 

Kfn § 61 

 

Medborgarförslag om att bygga en Parkourpark i Gagnef 
 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

2016-07-03 inkom ett medborgarförslag angående önskemål om att få 

möjlighet att bygga upp en parkorurpark i Gagnef. Ärendet remitterades 

därefter till Kommunstyrelsen för beredning. 2017-09-18 överflyttades 

ärendet till Kultur- och fritidsförvaltningen för beredning.  

 

Bedömning 

Kontakt har tagits med förslagsställaren samt med markingenjör på tekniska 

förvaltningen för att inhämta information i ärendet. Det finns goda 

förutsättningar att gå förslagsställaren till mötes. Förslagsställaren föreslås 

kontakta Gagnefs intresseförening, som kan vara avtalspart och 

bidragsansökare. Gagnefs intresseförening tar då kontakt med 

markingenjören hos tekniska förvaltningen, som kan upprätta ett 

nyttjanderättsavtal med föreningen för att reglera användningen av 

kommunens mark. Aktuell vägförening ska därefter höras och ge sitt 

godkännande innan avtalet skrivs under. Därefter kan Gagnefs 

intresseförening ansöka hos Kultur- och fritidsförvaltningen om ett 

spontanidrottsbidrag för att få bidrag till uppbyggnaden av parkourparken. 

 

Finansiering 

Medel för spontanidrottsbidrag finns i budget för verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-11-07, en sida. 

Medborgarförslag om att bygga upp en parkourpark i Gagnef, 2016-10-18, 

en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 2016-10-06 §150 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen    
__________ 
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 Dnr KFN/2017:25/80 

Kfn § 62 

 

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 170921-171025, två 

sidor. 

 

Protokollsutdrag 
__________ 
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Kfn § 63 

 

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, 2017-10-23, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2017-10-23, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:38/04 

Kfn § 64 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Kultur- och 
fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Kultur- och 

fritidsnämnden till handlingarna.       

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett resultat som är 65 tkr bättre än budget. Allmän kultur 

och bibliotek visar ingen avvikelse mot budget, fritidsavdelningen och 

fritidsgårdarna visar en positiv prognos och den politiska verksamheten 

visar ett underskott. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-16, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

Kommunstyrelsen + handling 

Kultur- och fritidsförvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:49/04 

Kfn § 65 

 

Detaljbudget Kultur- och fritidsnämnden 2018 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna detaljbudgetförslaget för 2018. 

 

Ärendebeskrivning 
Nämndens totala nettokostnader uppgår till 15 968 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-10-25, en sida. 

Detaljbudget Kultur- och fritidsnämnden 2018, två sidor.  

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen, rapport + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Kultur- och fritidsförvaltningen + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 

   



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-16 8 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr KFN/2017:133/86 

Kfn § 66 

 

Revidering av ”En snabb slant” 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ändra riktlinjerna för ansökan om " En snabb slant". 

2. Ändra ålder till 12–25 år. 

3. Gäller från och med 2018-01-01. 

4. Att tidsramar sätts för när ansökan ska lämnas samt när projektet ska 

vara genomfört respektive redovisat. 

 

Ärendebeskrivning 

Tidigare har bidraget haft kultur som utgångspunkt. Bidraget ska göras mer 

tillgängligt för alla aktiviteter, inte bara kulturinriktning. 

 

Bedömning 

I nuläget nyttjas inte bidraget i den omfattning vi skulle önska, genom att 

öppna upp för fler olika aktiviteter hoppas vi nå vi fler ungdomar.  

Många ungdomar i årskurs 6 har idéer på aktiviteter som de skulle vilja 

genomföra, om vi sänker åldersgränsen till 12 år öppnar vi upp för den 

åldersgruppen. 

 

Finansiering 

Ramen flyttas från kulturenheten till ungdomssamordnaren. 

 

Förslag på sammanträdet 

Jan Wiklund (M): Tilläggsförslag att tidsramar sätts för när ansökan ska 

lämnas samt när projektet ska vara genomfört respektive redovisat. 

 

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 fritidsförvaltningen, 2017-10-17, en sida. 

"En snabb slant" ett stöd för ungdomar som vill förverkliga sina idéer, en 

sida. 
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Kfn § 66 forts. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

KN 2006:58/04 

 

Protokollsutdrag 

Ungdomssamordnaren + handling 
__________ 
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Kfn § 67 

 

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2018 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Fastställa kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider för 2018 

enligt följande: 

 8 februari 

 22 mars 

 17 maj 

 13 september 

 25 oktober 

 6 december 

2. Mötestiden är kl 14.00. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-11, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningen 

Kommunsekreterare 

Reception 

Kommunikatör, C.S. 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:143/45 

Kfn § 68 

 

Remiss, Förslag kommunal plan för avfallsförebyggande och 
hållbar avfallshantering 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ingen erinran angående ”Förslag kommunal plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering – Gagnefs, Leksand, 

Rättviks och Vansbro kommun 2018-2022, mål och åtgärder”. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro kommun har gemensamt tagit 

fram ett förslag till plan för ökad återanvändning och hållbar 

avfallshantering. Det har gjorts i samverkan med övriga dalakommuner och 

bygger på en mall som är gemensam för alla Dalarnas kommuner. Planen 

avses gälla för åren 2018 till 2022. Planen är också samordnad med 

länsstyrelsens förslag till miljömålsprogram för samma tid. 

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en plan för avfallsförebyggande 

och hållbar avfallshantering. Kommunfullmäktige ska fastställa den liksom 

föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen. 

 

Bedömning 

Det finns inget att erinra utifrån Kultur- och fritidsförvaltningens 

ansvarsområde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-11-02, en sida. 

Förslag kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering - Gagnef, Leksand, Rättviks och Vansbro kommun 2018 - 

2022, mål och åtgärder, 2017-10-12, 47 sidor 

 

Protokollsutdrag 

Dala Vatten och Avfall AB 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:125/86 

Kfn § 69 

 

Kriterier för utdelande av Gagnefs kommuns kulturpris 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Fastställa ”Gagnefs kommuns kulturpris – kriterier för att utse 

pristagare”. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden utser årligen en eller flera pristagare som 

tilldelas  

Gagnef kommuns kulturpris om 10 000 sek för förtjänstfulla insatser inom  

kulturområdet.  

 

Kultur- och fritidsnämndens beredning har uppdragit åt Kultur- och 

fritidschefen att förtydliga de kriterier som ligger till grund för valet av 

pristagare. 

 

Bedömning 

De av Kulturnämnden antagna kriterierna 1986-03-25 bör förtydligas och 

kompletteras för att underlätta Kultur- och fritidsnämndens arbete med att 

utse pristagare. 

 

Förslag på sammanträdet 

Ann Målare (S): Tilläggsförslag att kulturpriset icke ska delas. 

 

Jan Wiklund (M): Avslag till Ann Målare (S) förslag. Bifall till liggande 

förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Ann Målare (S) förslag och finner 

att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Ann Målare (S) till förmån för eget förslag. 

 

 

 

 

 

     forts. 
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Kfn § 69 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-10-25, en sida. 

Gagnefs kommuns kulturpris - kriterier för att utse pristagare, 2017-11-16, 

två sidor. 

Stadgar för Gagnefs kommuns kulturstipendium/kulturpris, 1986-03-25, 

en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kn 1986-03-25, § 16 

Kf 1985-09-26, § 123 

 

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:131/81 

Kfn § 70 

 

Brev angående BMX-bana 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Uppdra åt förvaltningschefen att besvara brevet. 

 

Ärendebeskrivning 

2017-10-04 inkom ett e-postmeddelande till Gagnefs kommun med 

önskemål om en BMX- och dirtbana i anslutning till Djuråsskolan.  

 

Bedömning 

2008 beslutade kommunstyrelsen att upplåta mark till föreningen Skate och 

dirt samt att bevilja ett bidrag om drygt 80 tkr för att genomföra steg ett i 

bygget av en skate- och dirtbana. Man beslutade även att anslå 130 tkr 

nästkommande år för att fortsätta utbyggnaden av banan (dnr 2008:114/80). 

Föreningen Dirt och skate bildades eftersom ca 20 ungdomar önskade 

förvekliga idén om en skate- och dirtbana. Efter ca fem år avtog intresset för 

att nyttja banan och föreningen fick problem med att rekrytera medlemmar 

och att driva och underhålla banan. Efter upprepade försök att lösa detta, 

beslutade föreningen år 2014 att återställa marken där banan anlagts så att 

den inte skulle förfalla och bli en fara för lekande barn. Därefter upplöstes 

föreningen. 

En anläggning av det här slaget bör drivas i föreningsform. Det kultur- och 

fritidsförvaltningen kan göra i nuläget är att ge råd om hur de intresserade 

ungdomarna kan gå till väga för att bilda förening eller komma i kontakt 

med redan befintlig förening samt få tillgång till mark. Därutöver kan även 

upplysningar lämnas om bidrag som kan sökas för ändamålet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-10-24, en sida. 

Önskemål om BMX-bana, 2017-10-04, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschefen 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:138/80 

Kfn § 71 

 

Personalkostnadsbidrag för kanslist – Friluftsfrämjandet Gagnef 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Friluftsfrämjandet Gagnef beviljas personalkostnadsbidrag med 1 971 

kronor per månad för kanslist anställd heltid under perioden 2017-10-03 

till 2017-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

3. Avvakta personalkostnadsbidraget för 2018 på grund av nya 

bidragsregler. 

 

Ärendebeskrivning 

Friluftsfrämjandet Gagnef ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist 

under perioden 2017-10-03 och tills vidare. Beräknad arbetstid uppgår till 

20 timmar per vecka. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Komplettering, 2017-11-14, en sida. 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-11-09, en sida. 

Bidragsansökan, 2017-10-17, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Friluftsfrämjandet Gagnef 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-16 16 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr se rapportlista 

Kfn § 72 

 

Rapporter 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Björbo IF:s riktlinjer för gemensam vidareutveckling – Den röda tråden 

Underlag 

Skrivelse 2017-09-22 från Björbo IF, 12 sidor.  

Dnr KFN/2017:123/80 

 

2. Motion om kapprumsbibliotek på Gagnefs kommuns förskolor och 

fritidshem. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 170919 § 101, dnr KS 2017:59/88, en sida. 

Dnr KFN/2017:57/80 

 

3. Verksamhet och budget 2018-2020 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 171005 § 115, dnr KS 2017:157/04, 29 sidor. 

 

4. Sammanträdestider 2018 kommunfullmäktige 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 171005 § 120, två sidor. 

 

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

Ingegerd Kull-Hanses (-) 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 171005 § 131, dnr KS 2017:20/11, en sida. 

 

 

     forts. 
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Kfn § 72 forts. 

 6. Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (M) 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 171005 § 132, dnr KS 2017:2/11en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 
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Kfn § 73 

 

Ordföranderapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporterna till handlingarna. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om 

•  Lämnat nämndrapport vid senaste sammanträdet med kommunfullmäktige 

•  Arbetet med ridhuset. Invigning 10 december. 

•  Vision 2030  
________ 
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Kfn § 74 

 

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 

85-87/2017, Drift- och anläggningsbidrag 

88-90, 92/2017, Investeringsbidrag 

91/2017, Spontanidrottsbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-08, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2017-11-06, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 

 


