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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:10 

 
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) 

Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Björn Kruse (L)  

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Eva-Lotta Törnblom (S) 
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 

 
Justering 

Justerare 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-09-17, kl. 16:30 §42-§48 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Christina Walles (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Mathias Bengtsson (KD)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-13 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§42-§48 2018-09-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-10-10 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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§ 42 

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, 2018-09-04, en sida. 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2018-05-07 – 2018-09-02, fyra 

sidor. 
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§ 43 

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

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har gått igenom kultur- och fritidsnämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-08-27, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2018-08-27, en sida. 
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§ 44 

Internkontrollplan 2018/2019 Kultur- och fritidsnämnden 

(KFN/2018:114) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta Internkontrollplan 2018/2019 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 med mera 

 

Bedömning 

Som underlag till internkontrollplanen görs en risk- och konsekvensanalys 

av viktiga processer och verksamheter inom nämndens ansvarsområde. 

Syftet är 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 2018/2019 för Kultur- och 

fritidsförvaltningen består av tre punkter.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-08-24, en sida. 

Internkontrollplan 2018/2019 för Kultur- och fritidsnämnden, 2018-09-04, 

en sida. 
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§ 45 

Remissvar Regional kultur- och bildningsplan (KFN/2018:82) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ingen erinran angående ”Regional kultur- och bildningsplan 2019 – 

2022 Dalarna, remissupplaga”. 

 

Ärendebeskrivning 

Landstinget Dalarna har 2018-05-08 inbjudit samtliga kommuner i Dalarna 

att lämna synpunkter på remissupplagan av Regional kultur- och 

bildningsplan 2019 – 2022 Dalarna. 

 

Bedömning 

Detta är den tredje regionala kulturplan som tagits fram av Landstinget 

Dalarna i samarbete med länets kommuner, kulturutövare, kulturproducenter 

och övriga civilsamhället. Gagnefs kommun har i sina remissvar till de 

tidigare planerna påpekat vikten av ett regionalt ansvar för bland annat den 

unika timmerhuskulturen i länet. Detta har resulterat i ett timmerhusprojekt 

som kommer att presenteras i form av en utställning och bilder under 2019. 

I dagsläget täcker den föreslagna planen in de verksamhetsområden som är 

av störst vikt för Gagnefs kommun. För att ytterligare precisera samarbetet 

mellan Landstinget Dalarna och Gagnefs kommun, kommer parterna under 

2019 att ingå ett avtal om planerat samarbete under den aktuella perioden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-08-27, en sida. 

Regional kultur- och bildningsplan 2019 – 2022 Dalarna, remissupplaga, 

2018-05-08, 39 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Landstinget Dalarna 
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§ 46 

Ordföranderapport (KFN/2018:26) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Utdelning kulturpris 
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§ 47 

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 

8-22, 28-29, 34/2018, Arrangörsbidrag 

23, 69-71, 73-74/2018, Driftbidrag för byggnad med kulturhistoriskt värde 

24-27, 30, 33/2018, Grundbidrag och volym- och målgruppsbidrag 

studieförbunden 

31-32/2018, Grundbidrag studieförbunden 

35-36, 58-63, 65, 68/2018, Drift- och anläggningsbidrag 

37-56/2018, Verksamhetsbidrag 

57/2018, Projektbidrag 

64, 66-67/2018, Investeringsbidrag 

72/2018, Investeringsbidrag för byggnad med kulturhistoriskt värde 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2018-08-27, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2018-08-27, elva sidor. 
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§ 48 

Nämndinitiativ rondeller i kommunen (KFN/2018:121) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Remittera nämndinitiativet till beredningen. 

 

Ärendemening 

I ett nämndinitiativ till kultur- och fritidsnämnden föreslår Tomas Neijbert 

(KOSA) att se över utsmyckningen av rondellerna i kommunen, med syfte 

att göra dem bättre och finare. 

 

Beslutsunderlag 

Nämndinitiativ, 2018-09-13, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn beredning 

 

 


