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 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25 1 (20) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-16:20 
 
Beslutande 

Ledamöter 

Christina Walles (S), ordförande §§49-60, §§62-64 ej §61 på grund av jäv 

Ann Målare (S) 

Ola Granath (KOSA), ordförande §61 

Tomas Neijbert (KOSA), §§49-60 

Jan Wiklund (M) 

Björn Kruse (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

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

Mathias Bengtsson (KD) tjänstgörande för Tomas Neijbert (KOSA), §§61-64 
 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Mathias Bengtsson (KD), §§49-60 
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 

Eva Nordström, enhetschef kultur och bibliotek, §§49-51, §55 

Helene Örnebring, ekonom, §49, §55 
 

Justering 

Justerare 

Maria Svensson (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-11-01, kl. 08:30 §49-§64 
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   _________________________________ 

Christina Walles (S) §§49-60, §§62-64 Ola Granath (KOSA) §61   

 
Justerare 

 

 ________________________________   

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§49-§64 2018-11-01 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-11-23 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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§ 49 

Riktlinjer för konst i offentlig miljö - Gagnefs kommun (KFN/2018:113) 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Anta ”Riktlinjer för konst i offentlig miljö – Gagnefs kommun” 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidschefen har på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden tagit 

fram förslag på riktlinjer för konst i offentlig miljö för Gagnefs kommun.  

 

Bedömning 

Gagnefs kommun praktiserar sedan 2014 enprocentsregeln vid ny- och 

ombyggnation av kommunens lokaler. En praxis har växt fram, men vissa 

oklarheter har funnits i den praktiska gången vid varje enskilt projekt. I 

föreliggande förslag till riktlinjer har en systematisk genomgång gjorts som 

resulterat i tydliga instruktioner och avgränsningar för ändamålet. 

 

För att Gagnefs kommun ska fortsätta att vara attraktivt såväl som 

boendekommun, besöksmål och som arbetsgivare är den offentliga miljön 

en viktig faktor. ”Riktlinjer för konst i offentlig miljö – Gagnefs kommun” 

syftar till långsiktighet och kvalitet i arbetet med gestaltning av den 

offentliga miljön.  

 

Finansiering 

De ekonomiska aspekterna av förslaget framgår av underlaget. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann Målare (S): Bifall till liggande förslag. 

 

Beslutsunderlag 

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

Riktlinjer för konst i offentlig miljö – Gagnefs kommun, 2018-08-20, åtta 

sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn § 38, 2015-09-21, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 50 

Förlängning av gällande biblioteksplan (KFN/2018:133) 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för 

beslut i kommunfullmäktige 

1. Förlänga gällande biblioteksplan till och med 2019. 
 

Ärendebeskrivning 

2014 trädde en ny bibliotekslag i kraft. Den slår fast att kommuner och 

landsting ska anta biblioteksplaner. ”Biblioteksplan 2015–2018, Gagnefs 

kommunbibliotek” syftar till att biblioteksverksamheten i kommunen ska 

vara effektiv, hålla hög kvalitet och svara mot biblioteksanvändarnas behov 

och önskemål. Den ska vara en hjälp för medborgarna att veta vad de kan 

förvänta sig av biblioteksverksamheten i kommunen samt ett verktyg för att 

styra och följa upp den egna verksamheten inom 

kommunbiblioteksorganisationen.  
 

Då befintlig biblioteksplan löper ut 2018-12-31, tas ärendet nu upp för 

förlängning ett år. 
 

Bedömning 

En ny biblioteksplan antas vart fjärde år och befintlig plan gäller tom 2018. 

Eftersom möjligheten finns att en ny majoritet tillträder i slutet av året efter 

ett val, betyder det i praktiken att det avgående politiska styret kan fatta 

beslut om en biblioteksplan som ska gälla för ett nytt styre i den 

efterkommande mandatperioden. Därför föreslås att planen förlängs med ett 

år, så att den nya kultur- och fritidsnämnden kan vara med i framtagandet av 

en biblioteksplan för 2020–2023.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-11, en sida. 

Biblioteksplan 2015–2018, Gagnefs kommunbibliotek, nio sidor. 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 2015-12-10 §258 
 

Lagrum 

Bibliotekslag (2013:801) 
 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 51 

Bibliotekssamverkan i Dalarna (KFN/2018:134) 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Kommunen sluter samarbetsavtal med de andra 14 kommunerna och 

landstinget enligt föreliggande förslag och går därmed in i 

bibliotekssamverkan Dalarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 

2015–2017 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 

mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt landstinget i form av 

Bibliotekssamverkan 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 2018 

föreslås parterna fatta beslut om att inleda bibliotekssamverkan i Dalarna. 

 

Bedömning 

Syftet med samverkan över kommungränserna är att säkra fortsatt 

utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av 

gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser och 

underlätta kompetensförsörjningen. Genom denna samverkan stärker 

biblioteken Dalarnas invånares rätt till information, kunskap och kultur som 

en del av det demokratiska samhället.   

 

Finansiering 

Bibliotekssamverkan handlar om att säkerställa kvalitet och 

utvecklingskraft. Det syftar inte till att vara ett sparprojekt. Lokal-, personal- 

och mediakostnader berörs inte, men det är en viktig grundsten i samarbetet 

att respektive kommun bidrar genom fortsatt relevant finansiering av sin 

egen biblioteksverksamhet. Poängen med samverkan är att vi genom att dela 

resurser når längre än var och en för sig. 

 

Kommunbiblioteken delar på kostnaderna för datasystem och 

bibliotekswebb. För detta betalar kommunerna idag tillsammans cirka 2,5 

miljoner kronor årligen. En upphandling av gemensamt 

biblioteksdatasystem och bibliotekswebb måste göras. Förslaget är att 

kostnaderna fördelas efter invånarantal. Fördelningsnyckeln utvärderas 

under den första avtalsperioden och kan omförhandlas, ifall det visar sig att 

den inte utfaller ändamålsenligt. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-15, två sidor. 

Beredningsunderlag, 2018-10-15, två sidor. 

Avtal bibliotekssamverkan 2018-10-15, sju sidor.  

 

Tidigare beslut i ärendet 

KFN 2017-09-14 §46 

 

Lagrum 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801 14§) 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 52 

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 

• Kultur 

• Fritid 

• Fritidsgårdar 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-15, en sida. 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2018-09-02 - 2018-10-15,      

2018-10-15, fyra sidor. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25 8 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 53 

Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista (KFN/2018:135) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 

inför sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-12, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2018-10-12, en sida. 
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§ 54 

Nämndinitiativ rondeller i kommunen (KFN/2018:121) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1. Anse nämndinitiativet besvarat i avvaktan på pågående arbete med 

översiktsplan. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett nämndinitiativ till kultur- och fritidsnämnden föreslår Tomas Neijbert 

(KOSA) att se över utsmyckningen av rondeller i kommunen, med syftet att 

göra dem bättre och finare. 

 

Bedömning 

”Riktlinjer för konst i offentlig miljö – Gagnefs kommun” har tagits fram 

under hösten 2018. Riktlinjerna planeras antas av Kommunfullmäktige 

under våren 2019. I dessa riktlinjer konstateras att en ny översiktsplan för 

Gagnefs kommun är under arbete och beräknas vara klar 2021. I det arbetet 

ingår att utse lämpliga platser för utomhusskulpturer och annan konstnärlig 

gestaltning.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-08, en sida. 

Nämndinitiativ, 2018-09-13, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2018-09-13 §48 

 

Protokollsutdrag 

Förslagsställaren 
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§ 55 

Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Kultur- och fritidsnämnden 

(KFN/2018:11) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Kultur- och 

fritidsnämnden till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett resultat för helåret som följer budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-03, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Kultur- och fritidsnämnden, två 

sidor. 
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§ 56 

Kultur- och fritidsnämndens uppfyllandemål, mandatperioden 2019 - 

2022 (KFN/2018:116) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Återremittera ärendet till beredning. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid sitt sammanträde 2018-06-14 beslutade kommunfullmäktige om 

övergripande mål för Gagnefs kommun. Dessa skall av varje nämnd brytas 

ned i uppfyllandemål. Syftet med uppfyllandemålen är att varje nämnd skall 

precisera hur man arbetar för att bidra till att uppfylla  

de övergripande målen. 

 

Bedömning 

Vid sitt sammanträde 2018-08-30 gav Kultur- och fritidsnämndens 

beredning förvaltningschefen i uppdrag att vid nämndens möte 2018-10-25 

presentera underlag och förslag till uppfyllandemål. Förvaltningens 

ledningsgrupp har tillsammans arbetat fram ett förslag som nu läggs fram 

för nämnden för synpunkter och diskussion. Därefter kommer ändringar och 

tillägg av uppfyllandemålen att göras för att slutligen läggas fram för beslut 

vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-12-06. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-08, en sida. 

Kf 180614 § 80, Kommunfullmäktiges övergripande mål för 

kommunstyrelse och nämnder. 

Kultur- och fritidsnämndens uppfyllandemål, mandatperioden 2019 – 2022, 

2018-10-15, två sidor. 
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§ 57 

Investeringsbidrag idrottsplats 2018 - Djurmo/Sifferbo IF 

(KFN/2017:156) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Djurmo/Sifferbo IF beviljas 250 000 kronor i investeringsbidrag för 

utveckling av idrottsplats. 

2. 75% av fakturerat belopp betalas ut efter att fakturakopia skickats in. 

 

Ärendebeskrivning 

Djurmo/Sifferbo IF ansöker om investeringsbidrag om 400 000 kronor för 

utveckling av sin idrottsplats.  

 

Bedömning 

Under 2018 finns ingen möjlighet att inom befintlig ram bevilja hela det 

sökta beloppet, därför beviljas bidrag med 250 000 kronor. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-16, en sida. 

Kompletterande ansökan, 2017-12-14, sju sidor. 

Ansökan, 2017-11-26, två sidor. 

Protokollsutdrag styrelsemöte, 2017-11-26, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Djurmo/Sifferbo IF 
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§ 58 

Personalkostnadsbidrag 2019 - vaktmästare - Gagnefs Idrottsförening 

(KFN/2018:130) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 1.  Gagnefs Idrottsförening beviljas personalkostnadsbidrag med 7 000 

kronor per månad för vaktmästare anställd på heltid under perioden 

2019-04-15 till 2019-10-13.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Idrottsförening ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare 

under perioden 2019-04-15 till och med 2019-10-13. Beräknad arbetstid 

uppgår till 40 timmar per vecka. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-08, en sida. 

Ansökan, 2018-09-27, två sidor. 

Styrelsebeslut, 2018-09-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Idrottsförening 
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§ 59 

Personalkostnadsbidrag 2019 - kanslist - Gagnefs Ridklubb 

(KFN/2018:125) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 1.  Gagnefs Ridklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 3 500 kronor 

per månad för kanslist anställd på halvtid under perioden 2019-01-01 

till 2019-12-31.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Ridklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist under 

perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 

till 20 timmar per vecka. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-08, en sida. 

Styrelsebeslut, 2018-10-10, tre sidor. 

Ansökan, 2018-09-28, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Ridklubb 
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§ 60 

Personalkostnadsbidrag 2019 - vaktmästare - Gagnefs Ridklubb 

(KFN/2018:126) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  Gagnefs Ridklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 1 400 kronor 

per månad för vaktmästare anställd åtta timmar per vecka under 

perioden 2019-01-01 till 2019-12-31.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Ridklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare 

under perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31. Beräknad arbetstid 

uppgår till åtta timmar per vecka. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-16, en sida. 

Ansökan, 2018-09-28, två sidor. 

Styrelsebeslut, 2018-10-10, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Ridklubb 
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§ 61 

Personalkostnadsbidrag 2019 - kanslist - Friluftsfrämjandet Gagnef 

(KFN/2018:131) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 1.  Friluftsfrämjandet Gagnef beviljas personalkostnadsbidrag med 1 854 

kronor per månad för kanslist anställd på halvtid under perioden    

2019-01-01 till 2019-12-31.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Friluftsfrämjandet Gagnef ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist 

under perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31. Beräknad arbetstid 

uppgår till 20 timmar per vecka. 

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Christina Walles (S) 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-05, en sida. 

Ansökan, 2018-10-02, två sidor. 

Styrelsebeslut, 2018-10-15, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Friluftsfrämjandet Gagnef 
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§ 62 

Biografen i Lindberghallen (KFN/2015:9) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1. Ge förvaltningen i uppdrag att kalla till offentligt möte i syfte att bilda 

en förening som har till syfte att visa biograffilm och att stötta dess 

fortsatta verksamhet. 

 

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. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt 

förvaltningschefen att utreda formerna för fortsatt visning av biograffilm i 

Lindberghallen. 

 

Bedömning 

För att informera sig om läget kallade Kultur- och fritidsnämndens 

beredning till ett möte den 9 april med ägaren av Björn bio. Vid det mötet 

framkom följande möjliga alternativ:  

 

• 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. 

 

Efter mötet har förvaltningen blivit kontaktad av privatpersoner som visar 

intresse för att starta en filmklubb. Förvaltningen kommer att kalla till ett 

offentligt möte för intresserade och stötta bildandet av en förening som har 

till syfte att visa biograffilm i Lindberghallen. När en förening är bildad, kan 

de få stöd från Kultur och fritid i form av arrangörsbidrag och genom att 

samarrangera med föreningen för att underlätta starten av biografvisningar. 

 

Förslag till beslut 

Liggande förslag till beslut är ”uppdra åt förvaltningen att stötta bildandet 

av en förening med syfte att visa film i Lindberghallen.” 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn Kruse (L): Uppdra åt förvaltningen att kalla till offentligt möte i syfte 

att bilda en förening som har till syfte att visa biograffilm och att stötta dess 

fortsatta verksamhet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot Björn Kruse (L) förslag och finner 

att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Björn Kruse (L) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-08, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2018-05-17, § 38, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Björn Biografer 
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Justerare      

      

      

      
 

§ 63 

Ordföranderapport (KFN/2018:137) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• 8 november val av nya ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder. 

• 12 november överlämning till nya ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden. 

• Möte för bildande av förening för drift av Ottilia Adelborgmuseet. 
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Justerare      

      

      

      
 

§ 64 

Anmälan av delegationsbeslut (KFN/2018:4) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut om förtecknas i 

dagens protokoll.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden över 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 

75, 77/2918, Drift och anläggningsbidrag 

76, 78-79/2018, Investeringsbidrag 

80/2018, Verksamhetsbidrag utbildning 

81/2018, Spontanidrottsbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-12, en sida. 

Lista över delegationsbeslut 2018-10-12, två sidor 

 

 

 


