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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:45 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Anette Kotilainen (C), ordförande 

Maria Svensson (C) 

Christina Walles (S) 

Birgitta Ihlis (M) 

Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 

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

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Johan Eriksson (C) 
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 

Helene Örnebring, ekonom, §13, §15-§16 

 
Justering 

Justerare 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2019-03-27, kl. 08:00 §12-§20 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Anette Kotilainen (C)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-21 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§12-§20 2019-03-27 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2019-04-18 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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§ 12 

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 avser bidra till att uppfylla de av Kommunfullmäktige 

fastställda övergripande målen. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-12-06 att anta Uppfyllande mål 

för Kultur- och fritidsnämnden 2019–2022. Efter det har ytterligare 

instruktioner getts av Kommunstyrelsen, varför Kultur- och fritidsnämnden 

nu tar upp en reviderad version av uppfyllandemålen till beslut.  

 

Den reviderade versionen har tagits fram av kultur- och fritidsnämndens 

ordförande och vice ordförande i samarbete med förvaltningschefen. 

 

Bedömning 

Kultur- och fritidsnämndens uppfyllande mål 2019–2022 har försetts med 

indikatorer för att kunna utvärdera om målen uppfyllts.  

Vissa av indikatorerna mäts redan idag och det finns ett basvärde att utgå 

från och en möjlighet att göra en rimlig bedömning om önskat utfall. I dessa 

fall har önskade utfall angetts. I andra fall är indikatorerna nya och det finns 

inga mätningar gjorda att utgå från. Dessa indikatorer kommer att 

kompletteras med önskat utfall efter det att en första mätning gjorts vid 

årsskiftet 2019/2020. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfn 190307 § 9, två sidor. 

Kultur- och fritidsnämndens uppfyllande mål 2019–2022, 2019-02-27, tre 

sidor. 
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Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-02-26, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

KS 20190219, § 12, Rutiner för styrelsens och nämndernas uppfyllande mål, 

två sidor. 

Kfn 2018-10-25, § 56, en sida. 

Kfn 2018-12-06, § 65, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 13 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2019-02-06 till 2019-03-12 

(KFN/2019:10) 

 

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, 2019-03-13, en sida. 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2019-02-06 till 2019-03-12,  

2019-03-13, två sidor. 
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§ 14 

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, 2019-03-11, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2019-03-11, en sida. 
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§ 15 

Bokslut 2018 Kultur- och fritidsnämnden (KFN/2019:12) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga bokslut 2018 Kultur- och fritidsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Bokslut 2018 Kultur- och fritidsnämnden visar en avvikelse mot 

oktoberprognosen med 282 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-08, en sida. 

Bokslut 2018 Kultur- och fritidsnämnden. 
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§ 16 

Verksamhetsberättelse 2018 Kultur- och fritidsnämnden 

(KFN/2019:12) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2018 Kultur- och fritidsnämnden. 

2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att presentera verksamhetsplan för att 

säkerställa verksamheten fritid och fritidsgårdar senast kvartal 2 2019. 

  

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden visar för 2018 ett överskott med 682 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfn 190307 § 7, en sida. 

Verksamhetsberättelse 2018 Kultur- och fritidsnämnden, tre sidor. 

 

Underlag 

Tjänstutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 17 

Budget 2020 - behovsbeskrivning Kultur- och fritidsnämnden 

(KFN/2019:14) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Föra följande fyra punkter vidare till budgetberedningen; Utökning 

50% tjänst fritidsgårdar 250 tkr, förstudie Björbo ishall 250 tkr och 

uppväxling av 50% kulturassistent till 100% kultursekreterare 300 tkr 

samt utöka verksamhetsbidraget för fritidsföreningar 200 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen har i samarbete med ansvariga för förvaltningens 

avdelningar sammanställt Kultur- och fritidsnämndens behovsbeskrivning 

inför budget 2020. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mathias Bengtsson (KD): Att skicka vidare; Utökning av 50% tjänst 

fritidsgårdar 250 tkr, förstudie av Björbo ishall 250 tkr och utöka 

verksamhetsbidraget för fritidsföreningar 200 tkr till budgetberedningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Mathias Bengtsson (KD) förslag 

och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

 

Reservation  

Mot beslutet reserverar sig Mathias Bengtsson (KD) till förmån för eget 

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Kfn 190307 § 8, en sida. 

Behovsbeskrivning 2020 för Kultur- och fritidsnämnden, 2019-03-06, en 

sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-02-27, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Budgetberedningen + handling 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-21 10 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 18 

Ordföranderapport (KFN/2018:137) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Floisvicku 

• Djurmo/Sifferbo IF:s arenasatsning 

• Gagnefsgalan 

• Styrelsemöte med nybildade Ottilia Adelborg – ideell förening 

• Budgetprocessen 

• Extra arbetskott 17 juni 

• Träff Region Dalarna 
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§ 19 

Anmälan av utskottets protokoll (KFN/2019:5) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-11, en sida. 

Arbetsutskottet 2019-03-07, §§ 7-9. 
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§ 20 

Nämndinitiativ om ny organisation för fritidsgårdarna (KFN/2019:33) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Remittera nämndinitiativen till beredningen. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett nämndinitiativ till kultur- och fritidsnämnden föreslår Anette Kotilainen 

(C) att förvaltningschefen får presentera ett hållbart förslag till ny 

organisation för fritidsgårdarna, där även skolans medarbetare ingår. 

 

Beslutsunderlag 

Nämndinitiativ, 2019-03-21, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn au beredning 

 

 


