
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-06 1 (18) 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:30 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Anette Kotilainen (C), ordförande 
Maria Svensson (C) 
Christina Walles (S) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) §66-§79 
Birgitta Ihlis (M) 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 
Mathias Bengtsson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ann Målare (S) tjänstgörande för Eva-Lotta Törnblom Nises (S) §65 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Johan Eriksson (C) 
Ann Målare (S) §66-§79 
Göran Strandberg (L) 
 
 
Tjänstemän 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 
Helene Örnebring, ekonom §65, §68  
 
Justering 
Justerare 
Mathias Bengtsson (KD) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2018-12-13, kl. 09:00 §65-§79 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Ann-Christin Dragsten  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Anette Kotilainen (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Mathias Bengtsson (KD)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-06 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§65-§79 2018-12-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-01-04 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Ann-Christin Dragsten 
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§ 65 
Kultur- och fritidsnämndens uppfyllande mål 2019-2022 
(KFN/2018:116) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål fastställa kultur- och 

fritidsnämndens uppfyllande mål 2019-2022. 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1.  Godkänna kultur- och fritidsnämndens uppfyllande mål 2019–2022. 
 
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 av 
kommunfullmäktige fastställda 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 arbetade tillsammans fram det förslag som presenterades för 
nämnden för synpunkter och diskussion. Efter att förslaget diskuterats i 
Kultur- och fritidsnämndens möte 2018-10-25, läggs förslaget nu fram för 
nämnden för beslut. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Birgitta Ihlis (M): Återremiss för att nya nämnden får arbeta med uppfyllande 
målen 2019-2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Birgitta Ihlis (M) förslag om återremiss mot avslag och 
finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begäras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller att ärendet avgöras idag. 
Den som röstar nej bifaller Birgitta Ihlis (M) förslag om återremiss. 
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Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller 4 ja-röster och 3 nej-röster. 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar enligt liggande förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja  Nej Frånvaro 
Maria Svensson C X   X  
Christina Walles  S X  X   
Eva-Lotta Törnblom Nises S - Ann Målare (S) X  X 
Birgitta Ihlis  M X   X  
Ingegerd Kull Hanses  KOSA X  X   
Mathias Bengtsson KD X  X   
Anette Kotilainen C X   X  
   Totalsumma: 4 3  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-21, en sida. 
Kultur- och fritidsnämndens uppfyllande mål 2019–2022, 2018-11-27, en 
sida. 
Kf 180614 § 80, Kommunfullmäktiges övergripande mål för 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Kfn 2018-10-25, § 56, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige + handling 
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§ 66 
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 
• Kultur 
• Bibliotek 
• Fritid 
• Fritidsgårdar 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-27, en sida. 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2018-10-16 till 2018-11-27,   
2018-11-27, sex sidor. 
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§ 67 
Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista (KFN/2018:135) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Avsluta uppräknat uppdrag och därmed avföra det från kultur- och 

fritidsnämndens ärendebalanslista. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutfört och kan därmed 
avslutas. 
 

Datum / § /dnr Ärendemening 
Kfn 180913 § 48 
Dnr KFN/2018:121/31 

Nämndinitiativ rondeller i kommunen 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-15, en sida. 
Ärendebalanslista kultur- och fritidsnämnden 2018-11-15, en sida. 
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§ 68 
Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Kultur- och fritidsnämnden 
(KFN/2018:11) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Kultur- och 

fritidsnämnden till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Prognosen visar på ett resultat för helåret som ger ett överskott om 400 tkr 
jämfört med budget. 
 
I första hand är det ordinarie personals sjukfrånvaro samt svårigheter att 
rekrytera ersättare inom fritidsgårdar och fritidsenheten som ligger bakom 
överskottet. Att verksamheterna tidvis varit underbemannade har även lett 
till att vissa planerade aktiviteter inte kunnat genomföras och även detta har 
bidragit till överskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-27, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 69 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2019 (KFN/2018:139) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Fastställa kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider för 2019 

enligt följande: 
 14 februari (heldag) 
 21 mars 
 16 maj 
 5 september 
 17 oktober 
 21 november 
2. Mötestiden är klockan 15.00. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-12, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, kultur- och fritidsnämnden 
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§ 70 
Inrättande av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
(KFN/2018:151) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott 

bestående av tre ledamöter och tre ersättare. 
2. Arbetsutskottet för protokoll som skickas ut till ledamöterna inför 

nämndens möten. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens reglemente beslutar nämnden 
själv om att inrätta arbetsutskott. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Ihlis (M): Tilläggsförslag att arbetsutskottet för protokoll som 
skickas ut till ledamöterna inför nämndens möten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Birgitta Ihlis (M) tilläggsförslag mot avslag och finner 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Birgitta Ihlis (M) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-27, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Ledamöter och ersättare, kultur- och fritidsnämnden 
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§ 71 
Val av tre ledamöter och tre ersättare i arbetsutskottet för tiden fram 
till och med 2022-12-31 (KFN/2018:149) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Till ledamöter och ersättare i arbetsutskottet för tiden fram till och med 

den 31 december år 2022 välja: 
         

Ledamöter Ersättare 
Anette Kotilainen (C) Maria Svensson (C) 
Birgitta Ihlis (M) Alma Eriksson (M) 
Mathias Bengtsson (KD) Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 

2. För tiden fram till och med den 31 december år 2022 till ordförande 
välja Anette Kotilainen (C). 

3. För tiden fram till och med den 31 december 2022 till vice ordförande 
välja Birgitta Ihlis (M). 

 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
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§ 72 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2019 
(KFN/2018:139) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Fastställa kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 

för 2019 enligt följande: 
 31 januari 
 7 mars 
 2 maj 
 22 augusti 
 3 oktober 
 7 november 
2. Mötestiden är klockan 15.00. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-12, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
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§ 73 
Personalkostnadsbidrag kanslist 2019 - Gagnefs Orienteringsklubb 
(KFN/2018:146) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Gagnefs Orienteringsklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 2 342 

kronor per månad för kanslist. Bidraget gäller från 2019-01-01 till 
2019-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs Orienteringsklubb 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, 2018-11-21, en sida. 
Bidragsansökan, 2018-10-29, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Orienteringsklubb 
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§ 74 
Personalkostnadsbidrag kanslist och vaktmästare 2019 - 
Djurmo/Sifferbo IF (KFN/2018:140) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 1.  Djurmo/Sifferbo IF beviljas personalkostnadsbidrag med 1 400 kronor 

per månad för kombinationstjänst som kanslist och vaktmästare anställd 
åtta timmar per vecka under perioden 2019-01-01 till 2019-12-31.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Djurmo/Sifferbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för kombinationstjänst 
som kanslist och 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, 2018-10-23, en sida. 
Ansökan, 2018-10-22, två sidor. 
Styrelsebeslut, 2018-10-22, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Djurmo/Sifferbo IF 
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§ 75 
Personalkostnadsbidrag städare 2019 - Djurmo/Sifferbo IF 
(KFN/2018:141) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 1.  Djurmo/Sifferbo IF beviljas personalkostnadsbidrag med 175 kronor 

per månad för städare anställd en timme per vecka under perioden 
2019-01-01 till 2019-12-31.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Djurmo/Sifferbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för städare under 
perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31. Beräknad arbetstid uppgår till en 
timme per vecka. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-23, en sida. 
Ansökan, 2018-10-22, två sidor. 
Styrelsebeslut, 2018-10-22, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Djurmo/Sifferbo IF 
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§ 76 
Personalkostnadsbidrag kanslist 2019 - Gagnefs Golfklubb 
(KFN/2018:142) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1.  Gagnefs Golfklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 5 250 kronor 

per månad för kanslist anställd trettio timmar per vecka under perioden 
2019-01-01 till och med 2019-12-31.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs Golfklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist under 
perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 
till 30 timmar per vecka. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-21, en sida. 
Ansökan, 2018-10-25, två sidor. 
Styrelsebeslut, 2018-11-21, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Golfklubb 
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§ 77 
Personalkostnadsbidrag vaktmästare 2019 - Gagnefs Golfklubb 
(KFN/2018:143) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1.  Gagnefs Golfklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 5 250 kronor 

per månad för vaktmästare anställd 40 timmar per vecka under perioden 
2019-03-01 till 2019-10-31.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs Golfklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare 
under perioden 2019-03-01 till och med 2019-10-31. Beräknad arbetstid 
uppgår till 40 timmar per vecka.  
 
Gagnefs Golfklubb har sökt och beviljats personalkostnadsbidrag 2019 för 
kanslist på 75 %. Då gällande bidragsregler endast medger att samma 
förening erhåller bidrag för sammanlagt motsvarande en heltid och en 
halvtid, kan bidrag endast beviljas för 75 % anställning för vaktmästare. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-21, en sida. 
Ansökan, 2018-10-25, två sidor. 
Styrelsebeslut, 2018-11-21, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Golfklubb 
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§ 78 
Ordföranderapport (KFN/2018:137) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens rapporterar om: 
• Föreningsträff 
• Utdelning av Ottilia Adelborgpriset 
• Ingen ordförandetelefon 
• Ordförandeträff nästa vecka 
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§ 79 
Anmälan av delegationsbeslut (KFN/2018:136) 
 
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  
82/2018, Verksamhetsbidrag 
83/2018, Avtalsöverlåtelse 
84-85/2018, Avtal 
86-87/2018, Investeringsbidrag 
88, 90-91/2018, Drift- och anläggningsbidrag 
89/2018, Spontanidrottsbidrag 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-27, en sida. 
Lista över delegationsbeslut 2018-11-27, två sidor. 
 
 
 


