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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:30 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Christina Walles (S), ordförande 

Ann Målare (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Tomas Neijbert (KOSA) 

Jan Wiklund (M) 

Björn Kruse (L) §31-§36, §38-§41 

 
Tjänstgörande ersättare 

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

Eva-Lotta Törnblom (S) tjänstgörande för Björn Kruse (L) § 37 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Eva-Lotta Törnblom (S) § 31-§36, §38-§41 
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 

Eva Nordström, enhetschef kultur och bibliotek § 37-§38 
 

Justering 

Justerare 

Maria Svensson (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-05-23, kl. 08:00 §31-§41 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Christina Walles (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Maria Svensson (C)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-17 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§31-§41 2018-05-23 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-06-14 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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§ 31 

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 och kultur 

• Fritid 

• Fritidsgårdar 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-19, en sida. 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2018-03-14 – 2018-05-07,      

2018-05-07, fyra sidor. 
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§ 32 

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

 

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 slutfört och 

kan därmed avslutas: 

 
Datum / § /dnr Ärenderubrik 

Kfn 161020 § 61 

Dnr KFN/2016:131/82 

Prioriteringsordning fritidsanläggningar i 

Gagnefs kommun 

Kf 161006 § 150 

Dnr KS/2016:158/33 

Dnr KFN/2017:119/33 

Medborgarförslag om att bygga upp en 

Parkourpark i Gagnef 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-07, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2018-05-07, en sida. 
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§ 33 

Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Kultur- och fritidsnämnden 

(KFN/2018:11) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Kultur- och 

fritidsnämnden till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett resultat för helåret som följer budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-23, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Kultur- och fritidsnämnden, en 

sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 34 

Konsekvensbeskrivning budgetdirektiv 2019 (KFN/2018:17) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.    Lägga informationen till handlingarna. 

2. Att 75 tkr redovisas gällande ”satsning på läsfrämjande insatser bland 

unga, ytterligare en skolbibliotekarie”. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit förslag till budgetdirektiv för 2019. 

I direktiven föreslås en ramökning om 485 tkr. 

 

Bedömning 

Den föreslagna ramökningen innebär att volymförändringar kompenseras 

och att vissa utvecklingsinsatser är finansierade. Uppgradering av 

datasystem för tidsbokning ryms dock inte inom ramökningen. Då det visat 

sig tekniskt nödvändigt att genomföra uppgraderingen redan våren 2018, 

kommer denna åtgärd att belasta 2018 års budget. Vidare finns inte 

utrymme för att anställa ytterligare en skolbibliotekarie, vilket kommer att 

påverka skolans tillgång till läsfrämjande åtgärder negativt. 

 

Förslag på sammanträdet 

Jan Wiklund (M): Ändringsyrkande att 75 tkr redovisas gällande ”satsning 

på läsfrämjande insatser bland unga, ytterligare en skolbibliotekarie”. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Jan Wiklund (M) ändringsyrkande mot avslag och finner 

att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Jan Wiklund (M) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-24, en sida. 

Behovsbeskrivning 2019, Kultur- och fritidsnämnden, 2018-02-28, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Budgetberedningen + handling 
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§ 35 

Internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2017/2018 - 

redovisning (KFN/2017:117) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av Internkontrollplan 2017/2018 för Kultur- 

och fritidsnämnden – uppföljning. 

  

Ärendebeskrivning 

Uppföljning har gjorts av internkontrollplan 2017/2018 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 2017/2018 för Kultur- och fritidsnämnden 

består av tre punkter. En genomgång har gjorts av dessa och åtgärdsplan för 

brister som upptäckts redovisas i blankett för kontrollansvarigs rapportering. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-25, två sidor. 

Internkontrollplan 2017/2018 för Kultur- och fritidsnämnden – uppföljning, 

2018-05-07, en sida. 

 

Underlag 

Kontrollansvarigas rapportering - hot och våld, 2018-05-07, en sida. 

Kontrollansvarigas rapportering - brandsäkerhet, 2018-05-07, en sida. 

Kontrollansvarigas rapportering - nyckelhantering, 2018-05-07, en sida. 
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Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2017-09-14 § 47, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen, rapport + handling 
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§ 36 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden - komplettering 

(KFN/2015:1) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta kompletterad delegationsordning innebärande att uppdra till 

förvaltningschefen och, i denna fråga till dennes ersättare, att 

underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med externa leverantörer.

  

Ärendebeskrivning 

Till följd av ett ökat behov av att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal 

(Pub-avtal) mellan Gagnefs kommun och externa leverantörer behöver 

kultur- och fritidsnämndens delegationsordning kompletteras med ett 

uppdrag till förvaltningschefen och i denna fråga dennes ersättare, att 

underteckna avtal med externa leverantörer, vilka hanterar personuppgifter 

för kommunens räkning.  

 

Personuppgiftslag (1998:204) (PuL) har till syfte att skydda människor mot 

att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med 

behandling avses bland annat insamling, registrering, lagring och 

bearbetning av personuppgifter. Samma gäller även med införandet av den 

nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter PuL den 25 maj 2018. 

 

Enligt PuL 3 §är varje nämnd/ kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för 

den information som hanteras under des ansvarsområde och ska upprätta ett 

Pub-avtal med den part som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning. I det skriftliga avtalet ska det särskilt 

föreskrivas att biträdet får behandla personuppgifter bara i enlighet med 

instruktionerna och att biträdet måste vidta de säkerhetsåtgärder som den 

personuppgiftsansvarige ska vidta.  

 

För att teckna pub-avtal behöver ett tillägg göras i kultur- och 

fritidsnämndens delegationsordning, som enligt föreliggande förslag innebär 

att uppdra till förvaltningschefen, och in denna fråga dennes ersättare. 

 
Nr Ärendeslag Delegat Ansvarig 

verkställighet 
Kommentar Lagrum 

3.7 Undertecknande av 

personuppgifts-

biträdesavtal 

  FC     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-20, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

KFN, 180322, § 22 

KFN 150526, § 22 

KFN, 150401, § 1 
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§ 37 

Kulturpris 2018 (KFN/2017:95) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Håkan Spännar utses till 2018 års kulturpristagare. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Björn Kruse (L) 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. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-18, en sida. 

Nomineringar kulturpris 2018 sammanställning, 2018-04-18, två sidor. 

14 inkomna nomineringar med sammanlagt 10 nominerade, 81 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Pristagaren 

Förslagsställarna 
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§ 38 

Biografen i Lindberghallen (KFN/2015:9) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Uppdra åt förvaltningschefen att utreda bions framtid. 

 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2015-04-01 till och med 2018-04-09 har Björn Biografer 

AB bedrivit bioverksamhet i Lindberghallen i Djurås. Biografägaren och 

Gagnefs kommun har under perioden haft ett avtal som reglerar 

verksamheten. Då biografägaren sagt upp detta avtal, finns för närvarande 

inte någon biograf i kommunen. 

 

Bedömning 

Reaktionerna på att det inte längre finns möjlighet att se biograffilm i 

Gagnefs kommun har väckt uppmärksamhet såväl bland invånare som 

politiskt förtroendevalda. För att informera sig om läget kallade Kultur- och 

fritidsnämndens beredning till ett möte den 9 april med biografägaren. Vid 

det mötet framkom följande förslag till framtida satsningar:  

 

• Kommunen köper tjänsten att visa bio.  

• Gratis Bio på loven för skolbarn i Gagnefs kommun. 

• Ideell filmförening bildas. Björn Biografer AB sköter filmbokning hos 

filmbolag och branschföreningen jobbar för bion lokalt.  

• Fritidsgårdarna bildar en grupp som jobbar på bion och gör biokvällarna 

som en aktivitet för ungdomar. 

 

Vidare konstaterades det vid mötet att det i första hand varit publiksiffrorna 

och därmed intäkterna som varit otillräckliga för att kunna bedriva 

kommersiell biografverksamhet i Gagnefs kommun. Lokalen har inte heller 

kunnat erbjuda komfort som många andra biograflokaler har. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-05-07, en sida. 
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Underlag 

Uppsägning av kontrakt Gagnef Bio i Lindberghallen, 2018-03-09, en sida. 

Hyresavtal biograflokal Lindberghallen, 2015-04-02, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Björn Biografer AB 
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§ 39 

Personalkostnadsbidrag kanslist/vaktmästare 2018 - Djurmo/Sifferbo 

IF (KFN/2018:71) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Djurmo/Sifferbo IF beviljas personalkostnadsbidrag med 1 400 kronor 

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

med 2018-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Djurmo/Sifferbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för 

kanslist/vaktmästare under perioden 2018-05-01 till och med 2018-12-31. 

Beräknad arbetstid uppgår till 8 timmar per vecka.  

 

Djurmo/Sifferbo har tidigare beviljats 1 400 kronor per månad för köp av 

dessa tjänster. Den person som tidigare utfört den köpta tjänsten har sagt 

upp sig hos sin arbetsgivare. Nu ansöker Djurmo/Sifferbo IF istället om 

personalkostnadsbidrag för att anställa kanslist/vaktmästare i egen regi från 

och med 1/5. Således ersätter detta personalkostnadsbidrag från och med 1/5 

det tidigare beslutade bidraget för köpt tjänst.  

 

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, 2018-04-25, en sida. 

Ansökan, 2018-04-24, två sidor. 

Protokoll, 2018-04-24, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn § 12, 2018-02-14, KFN/2017:137/80. 

 

Protokollsutdrag 

Djurmo/Sifferbo IF 
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§ 40 

Ordföranderapport (KFN/2018:26) 

 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Förvaltningens verksamhet till kommunfullmäktige 

• Ottilia Adelborgpriset 

• Vision 2030 
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§ 41 

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 delegering.  

 

Delegationsbeslut 

3-4/2018, Investeringsbidrag 

5/2018, Bidrag Folkmusikens hus 

6-7/2018, Spontanidrottsbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-07, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2018-05-07, två sidor. 

 

 

 


