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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Christina Walles (S), ordförande 

Ola Granath (KOSA) 

Tomas Neijbert (KOSA) 

Lill Karin Gustavsson (C) 

Jan Wiklund (M) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Eva-Lotta Törnblom (S) tjänstgörande för Ann Målare (S)  

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

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Lina Wittink (MP) 

Lena Samuelsson (MP) 
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 

 
Justering 

Justerare 

Ola Granath (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-03-28, kl. 08:30 §18-§30 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Christina Walles (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Ola Granath (KOSA)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§18-§30 2018-03-28 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-04-19 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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§ 18 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (KFN/2018:5) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidsförvaltningens 

verksamhet, innehållande: 

• Inkomna rapporter 

• Personal 

• Bibliotek 

• Fritidsgårdar 

• Kultur 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-03-13, en sida. 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2018-01-30 – 2018-03-13,  

2018-03-13, två sidor. 
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§ 19 

Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista (KFN/2018:6) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-09, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2018-03-09, en sida. 
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§ 20 

Verksamhetsberättelse 2017 - Kultur- och fritidsnämnden 

(KFN/2018:10) 

 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna Verksamhetsberättelse 2017 – Kultur- och fritidsnämnden 

samt översända rapporten till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden lämnar ett positivt resultat om 1 010 tkr. 

Överskottet är relativt jämnt fördelat över samtliga verksamheter. Den 

främsta anledningen till överskottet är att förvaltningen haft flera vakanser 

av olika anledningar och därför fått ett överskott på personalbudgeten. Detta 

har även fått till följd att vissa uppgifter fått skjutas på framtiden.  

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2017 – kultur- och fritidsnämnden, 2018-03-13, fem 

sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2018-02-08 § 17 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 21 

Budget 2019 - Behovsbeskrivning Kultur- och fritidsnämnden 

(KFN/2018:17) 

 

 

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 2019. 

 

Finansiering 

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

Den av Kommunfullmäktige beslutade utökningen av föreningsbidrag 

medför en ökad kostnad med 135 tkr per år. Kultur- och fritidsnämnden 

tillförs den summan från Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 

budgetåret 2018. För 2019 finns behovet av en ramökning med samma 

summa för Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 14.25-14.35. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-02-28, en sida. 

Behovsbeskrivning 2019 för Kultur- och fritidsnämnden, en sida. 

Protokollsutdrag Kf 2017-12-14 § 172, dnr Kfn/2016:90/80, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 22 

Revidering av delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde (KFN/2015:1) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1. Anta reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde. 

 

Ärendebeskrivning 

Vissa justeringar har gjorts i den av kultur- och fritidsnämnden antagna 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden som antogs vid kultur- 

och fritidsnämndens sammanträde 2015-05-26. 

 

Bedömning 

Då viss omorganisation gjorts inom förvaltningen har titlar och 

ansvarsområden justerats i delegationsordningen så att dessa samt 

ansvarområden är korrekta. Dessutom föreslås att inköp av konst 

understigande två prisbasbelopp betraktas som ren verkställighet och 

därmed inte kräver ett delegationsbeslut. Ändringar enligt följande:  

• sidan fyra: Ka byts mot Kb 

• sidan fem nr 2.2: Ka byts mot Kb 

• sidan sex 3.3: ändring Ka till Kb samt ändring till verkställighet, 3.4:ny 

punkt skjuts in, 3:5 (tidigare 3:4): Ka byts mot Kb. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-02-27, en sida. 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, 

reviderad 2018-02-28, åtta sidor. 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, 

reviderad 2014-05-26, åtta sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 20150526, § 22, en sida. 

Kfn 20150414, § 1, en sida. 
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§ 23 

Investeringsbidrag takbyte och träningslokal 2018 - Floda Forsfarare 

(KFN/2017:146) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Floda Forsfarare 150 tkr i investeringsbidrag för takbyte och 

träningslokal. 

2. Beloppet betalas ut efter att fakturakopia skickats in. 

 

Ärendebeskrivning 

Floda Forsfarare ansöker om investeringsbidrag om 150 tkr för takbyte på 

sin klubblokal samt för att bygga en träningslokal. Under förutsättning att 

klubben beviljas sökt bidrag från Gagnefs kommun, har man även beviljats 

ett bidrag om 450 tkr från Länsstyrelsen Dalarna. 

 

Finansiering 

Bidraget finansieras genom att kultur- och fritidsnämnden tillförs 150 tkr 

från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-02-27, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 20180213 § 12, dnr KS/2018:34, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kfn 20180208 § 1, dnr KFN/2017:146, två sidor. 

Ansökan, 2017-10-31, 17 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Floda forsfarare 
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§ 24 

Personalkostnadsbidrag vaktmästare 2018 - Gagnefs Golfklubb 

(KFN/2018:14) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Gagnefs Golfklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 7 000 kronor 

per månad för vaktmästare under perioden 2018-05-01 till och med 

2018-09-30. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Golfklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare 

under perioden 2018-05-01 till och med 2018-09-30. Beräknad arbetstid 

uppgår till 40 timmar per vecka. 

 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende 

kultur och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med  

2018-01-01. Reglerna antogs av kommunfullmäktige 2017-12-14. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-02-27, en sida. 

Bidragsansökan, 2018-02-21, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Golfklubb 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 10 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 25 

Personalkostnadsbidrag kanslist 2018 - Gagnefs Golfklubb 

(KFN/2018:15) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1. Gagnefs Golfklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 5 250 kronor 

per månad för kanslist under perioden 2018-01-01 till och med      

2018-04-30 samt perioden 2018-10-01 till och med 2018-12-31. 

2. Gagnefs Golfklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 3500 kronor 

per månad för kanslist under perioden 2018-05-01 till och med      

2018-09-30. 

3. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Golfklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist under 

perioden 2018-01-01 till och med 2018-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 

till 30 timmar per vecka.  

 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende 

kultur och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med  

2018-01-01. Reglerna antogs av kommunfullmäktige 2017-12-14. 

 

Maxbeloppet per månad och klubb för personalkostnadsbidrag är  

10 500 kronor. Då Gagnefs golfklubb beviljats personalkostnadsbidrag för 

vaktmästare med 7 000 kronor per månad under perioden 2018-05-01 till 

och med 2018-09-30, reduceras personalkostnadsbidraget för kanslist under 

samma period. Den totala bidragssumman blir således maximalt  

10 500 kronor per månad. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-02-27, en sida. 

Bidragsansökan, 2018-02-21, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Golfklubb 
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§ 26 

Personalkostnadsbidrag kanslist 2018 - Björbo IF (KFN/2018:20) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Björbo IF beviljas personalkostnadsbidrag med 3 150 kronor per månad 

för kanslist under perioden 2018-01-01 till och med 2018-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Björbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för administratör under 

perioden 2018-01-01 till och med 2018-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 

till 18 timmar per vecka.  

 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende 

kultur och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med  

2018-01-01. Reglerna antogs av kommunfullmäktige 2017-12-14. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-03-13, en sida. 

Komplettering styrelsebeslut, 2018-03-11, två sidor. 

Bidragsansökan, 2018-03-07, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Björbo IF 
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§ 27 

Personalkostnadsbidrag kanslist 2018 - Björbo IF (KFN/2018:21) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Björbo IF beviljas personalkostnadsbidrag med 948 kronor per månad 

för kanslist under perioden 2018-03-01 till och med 2018-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Björbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist under perioden 

2018-01-01 till och med 2018-12-31. Beräknad arbetstid uppgår till           

15 timmar per vecka.  

 

Bedömning 

Bidraget beräknas i enlighet med ”Regler för föreningsbidrag avseende 

kultur och fritid, Gagnefs kommun” som börjar gälla från och med  

2018-01-01. Reglerna antogs av kommunfullmäktige 2017-12-14. 

Då ansökan inkommit i mars, betalas bidraget ut från och med mars månad, 

trots att ansökan avser perioden 2018-01-01. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-03-13, en sida. 

Komplettering styrelsebeslut, 2018-03-11, två sidor. 

Bidragsansökan, 2018-03-06, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Björbo IF 
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§ 28 

Ordföranderapport (KFN/2018:26) 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordförande rapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Gagnefsgalan 

• Björn Biografer AB 

• Budgetberedningen påbörjats 
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§ 29 

Anmälan av delegationsbeslut (KFN/2018:4) 

 

 

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 delegation. 

 

Delegationsbeslut  

2/2018, Inköp av konst 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-15, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2018-03-15, en sida. 
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§ 30 

Bokslut 2017 kultur- och fritidsnämnden (KFN/2018:10) 

 

 

Förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden 

1. Lägga Bokslut 2017 Kultur- och fritidsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden lämnar ett positivt resultat för 2017 som är 1 010 tkr bättre än 

budget. Förvaltningen har haft lägre kostnader jämfört med 2016. Med 

anledning av en del sjukskrivningar och lägre bemanning har förvaltningen 

inte fullfört samtliga planerade insatser och uppdrag. En del av de 

budgeterade bidrag nyttjades.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-20, en sida. 

Bokslut 2017 Kultur- och fritidsnämnden, 2018-03-20, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

 

 


