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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-17:00 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Anette Kotilainen (C), ordförande 

Maria Svensson (C) 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Birgitta Ihlis (M), ej §29 på grund av jäv 

Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 

Mathias Bengtsson (KD), ej §29 på grund av jäv 
 

Tjänstgörande ersättare 

Ann Målare (S) tjänstgörande för Christina Walles (S) 

Eva Vogt (M) tjänstgörande för Birgitta Ihlis (M) §29 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Eva Vogt (M), §§21-28, §§30-40 
 

Tjänstemän 

Eva Nordström, enhetschef kultur och bibliotek 

Helene Örnebring, ekonom, §§24-27 

Rosa Flank, ungdomssamordnare, §33 

 
Justering 

Justerare 

Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2019-05-17, kl. 15:00 §21-§40 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

  

 ________________________________   

Anette Kotilainen (C)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Ingegerd Kull Hanses (KOSA)  

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-16 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§21-§40 2019-05-20 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2019-06-10 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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§ 21 

Medborgarförslag om att införa utegym/parkour-platser med 

klättervägg och liknande i kommunens centralorter (KFN/2019:75) 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 
 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag från X till kommunfullmäktige föreslås att införa 

utegym/parkour-platser med klätterväggar och liknande i kommunens 

centralorter. 
 

Bedömning 

Gagnefs kommun äger och driver idag endast tre idrotts- och 

fritidsanläggningar i egen regi, nämligen ridhuset, ishallen och sporthallen. 

Övriga anläggningar ägs och drivs i föreningsregi med ekonomiska bidrag 

från kommunen. Det finns idag två föreningsdrivna utegym som kan 

användas av allmänheten. Dessa är belägna vid Gagnefs IF:s klubbstuga 

samt vid IFK Mockfjärds klubbstuga. Ytterligare föreningar har uttryckt 

intresse för att i framtiden anlägga utegym. 
 

Det finns stora möjligheter att få kommunala bidrag för den idrotts/fritids- 

förening som vill anlägga ett utegym eller en parkourbana. Även 

intresseföreningar i kommunen kan ansöka om ekonomiskt bidrag i form av 

spontanidrottsbidrag. 
 

Finansiering 

Medel till föreningsbidrag finns i budget. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kfn Au 190502 § 10, en sida. 

Medborgarförslag, 2019-01-25, två sidor. 
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-24, en sida. 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 2019-03-11, §9, en sida. 
 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 22 

Ny bussförbindelse mellan Djurås och Björbo (KFN/2019:85) 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag för beslut i kommunstyrelsen 

1. Bekosta en extrainsatt busstur under hösten 2019 och våren 2020 för 

sträckan Djurås – Björbo och som ansluter till det sena tåget som 

ankommer Djurås 22.28 vardagar. 

2. Satsningen finansieras med kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

 

Ärendebeskrivning 

Vardagar kommer det in ett tåg till resecentrum i Djurås kl 22.28. 

Det går inga anslutande bussar för den som önskar resa vidare västerut mot 

Björbo. 

 

Kultur- och fritidsnämnden tar upp den här frågan eftersom den är 

angelägen för ungdomar som besöker våra fritidsgårdar och även andra som 

till exempel deltar i idrottsföreningarnas sena träningar. Men naturligtvis är 

frågan om anslutande kollektivtrafik viktigt ur många andra aspekter också, 

till exempel turistiskt och tillgänglighetsmässigt. 

 

Bedömning 

Det skulle vara önskvärt att ungdomar kan ta sig hem från fritidsgårdarna 

med kollektivtrafik på fredagskvällar. Fritidsgårdsverksamheten i Gagnefs 

kommun är under utredning för att säkerställa en långsiktigt hållbar 

verksamhet med en god arbetsmiljö och kontinuitet.   

En möjlig åtgärd är att se över om kvällsverksamheten på fredagar som idag 

bedrivs i både Mockfjärd och Djurås helt kan förläggas till Drömkåken i 

Djurås. Om det ska vara ett realistiskt alternativ bör det vara möjligt för 

ungdomarna att ta sig hem med kollektivtrafiken efter att fritidsgården 

stängts. 

 

Finansiering 

Kontakt har tagits med Dalatrafik för att undersöka förutsättningarna för att 

starta en ny linje. Dalatrafik beräknar att kostnaden till cirka 300 tkr per 

helår för trafik måndag till fredag. Den trafik som kommer att gå från och 

med hösten 2020 kommer att omförhandlas och här finns möjligheter att få 

in denna tur i det ordinarie utbudet och då inom den ordinarie 

finansieringen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kfn Au 190502 § 11, två sida. 
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Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-24, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 23 

Förstudie för åtgärder av Björbo ishall (KFN/2019:84) 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag för beslut i kommunstyrelsen 

1. Anslå maximalt 250 tkr till förstudie för åtgärder av Björbo ishall. 

2. Medel tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

 

Ärendebeskrivning 

Björbo ishall är i stort behov av åtgärder. För att ta fram ett grundligt 

beslutsunderlag för eventuella framtida åtgärder behövs en gedigen 

förstudie som beskriver fastighetens nuvarande status samt 

utvecklingspotential. 

 

Bedömning 

Dialog har under lång tid förts med Björbo IF som bedriver verksamhet i 

ishallen. Föreningen har framfört önskemål om framför allt nya 

omklädningsrum i direkt anslutning till ishallen samt förrådsutrymmen. Vid 

det senaste mötet med föreningen 2018-10-01 deltog representanter från 

fritidsenheten och tekniska förvaltningen från Gagnefs kommun samt 

ordförande och ytterligare en styrelserepresentant från föreningen. Man 

konstaterade att fastighetens status behöver undersökas innan man går 

vidare med planer på underhållsarbete och nybyggnation. 

 

Finansiering 

Finansiering av en förstudie ryms inte inom kultur- och fritidsförvaltningens 

ram. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kfn Au 190502 § 12, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-24, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 24 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (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, 2019-05-07, en sida. 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2019-03-13 till 2019-05-07,  

2019-03-13, tre sidor.  
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§ 25 

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 Ärendeslag 

Kfn 150929 § 38 

KFN/2015:30 

Riktlinjer för den offentliga utsmyckningen i 

kommunen 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-06, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden 2019-05-06, en sida. 
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§ 26 

Prognos 2019-03-31 Kultur- och fritidsnämnden (KFN/2019:4) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2019-03-31 Kultur- och fritidsnämnden till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Prognos 2019-03-31 Kultur- och fritidsnämnden visar en budget i balans för 

2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-02, en sida. 

Prognos 2019-030-31 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 27 

Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Kultur- och fritidsnämnden 

(KFN/2019:4) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Kultur- och 

fritidsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognos 2019-04-30 Kultur- och fritidsnämnden visar en budget i balans för 

2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-02, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 28 

Budget 2020 - revidering av konsekvensbeskrivning utifrån 

budgetberedningens direktiv (KFN/2019:14) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2. Att skicka vidare konsekvensanalys för punkterna ”uppväxling av 50% 

kulturassistent till 100% kultursekreterare och utökning av 

verksamhetsbidraget för fritidsföreningar” till budgetberedningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt kultur- och 

fritidsnämndens behovsbeskrivning inför budget 2020. Sammanställningen 

presenterades vid Kfn 2019-03-21. Nämnden beslutade att prioritera tre av 

behovsbeskrivningens punkter samt att själva lägga till ytterligare en punkt. 

 

Efter budgetberedningens sammanträde 2019-04-18 har budgetberedningen 

bedömt att de i dagsläget inte kan göra en prioritering av hur utrymmet skall 

fördelas utan begär kompletterande ställningstaganden från samtliga 

nämnder och förvaltningar.  

 

Vid Kfn Au 2019-05-02 uppdrogs åt förvaltningschefen att inkomma med 

en konsekvensanalys för de fyra av kultur- och fritidsnämndens prioriterade 

punkterna. De fyra punkterna är; 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. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mathias Bengtsson (KD): Att bara skicka vidare förslag om ”utökning av 

verksamhetsbidraget för fritidsföreningar” till budgetberedningen. 

 

Anette Kotilainen (C): Att skicka vidare förslag om ”uppväxling av 50% 

kulturassistent till 100% kultursekreterare och utökning av 

verksamhetsbidraget för fritidsföreningar” till budgetberedningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Mathias Bengtsson (KD) förslag mot avslag och finner 

att kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Mattias Bengtsson (KD) 

förslag. 
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Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att kultur- och 

fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Reservation 

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

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-05-07, en sida. 

Konsekvensanalys av Behovsbeskrivning 2020 för kultur- och 

fritidsnämnden, 2019-05-07, två sidor. 

Protokollsutdrag Kfn Au 190502 § 19, två sidor. 

Budgetdirektiv 2020, 2019-04-30, två sidor. 

Sammanställning behov, 2019-04-30, tre sidor. 

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

sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Budgetberedningen + handling 
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§ 29 

Kulturpris 2019 (KFN/2019:6) 

 

Arbetsutskottets beslut 

1. Dala-Floda Operafest utses till 2019 års kulturpristagare med 

motiveringen: 

 ”Med målsättningen att föra ut opera till folket har Dala-Floda 

Operafest på ett okonventionellt sätt lyckats skapa stort engagemang 

bland såväl ortsbor och tillresta som professionella och amatörer”. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Birgitta Ihlis (M) och Mathias Bengtsson (KD) 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 

Protokollsutdrag Kfn Au 190502 § 13, en sida. 

Sammanfattning av nominerade, tre sidor. 

22 inkomna nomineringar med sammanlagt 17 nominerade. 

Gagnefs kommuns tidigare pristagare, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-23, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Pristagaren 

Förslagsställarna 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-16 14 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 30 

Biografen i Lindberghallen (KFN/2015:9) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Fram till 2018-04-09 har Björn Biografer AB bedrivit bioverksamhet i 

Lindberghallen i Djurås. Då biografägaren avslutade sin kontinuerliga 

verksamhet uppdrog Kultur- och fritidsnämnden åt förvaltningschefen att 

utreda formerna för fortsatt visning av biograffilm i Lindberghallen.  

 

Den utredningen förordade att uppmuntra filmintresserade till att bilda en 

förening som har som syfte att fortsätta att visa film i Lindberghallen.  

 

Förvaltningen bjöd i början av 2019 in till ett öppet möte för 

filmintresserade och i mars 2019 bildades så en filmförening. 

 

Bedömning 

Föreningen har goda förutsättningar att lyckas med sitt syfte att erbjuda 

kvalitetsfilm i biografmiljö. 

 

Finansiering 

Den nya föreningen har inkommit med en ansökan om arrangörsstöd för 

kulturföreningar. Medel finns i budget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kfn Au 190502 § 14, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-23, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2018-10-25, § 62, två sidor. 

Kfn 2018-05-17, § 38, en sida. 
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§ 31 

Överenskommelse mellan Gagnefs kommun och Region Dalarna 

gällande Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019-2022 

(KFN/2018:82) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ge kultur- och fritidsnämndens ordförande i uppdrag att underteckna 

överenskommelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

Region Dalarna har i samarbete med samtliga kommuner i Dalarna samt 

med företrädare för olika delar av civilsamhället tagit fram en regional 

kultur- och bildningsplan för Dalarna som omfattar åren 2019 – 2022.  
 

Nu avser Region Dalarna att teckna individuella överenskommelser med 

samtliga dalakommuner om hur samarbetet mellan regionen och kommunen 

ska se ut under tidsperioden. Gagnef har haft besök av två representanter 

från regionen för att föra samtal om prioriterade samarbetsområden. Vid 

detta möte representerades Gagnef av kultur- och fritidsnämndens 

ordförande och förvaltningschefen. 
 

Bedömning 

Den överenskommelse som här läggs fram är en bra grund för det fortsatta 

samarbetet mellan Region Dalarna och Gagnefs kommun. 
 

Finansiering 

Den verksamhet som beskrivs i överenskommelsen ryms inom befintlig 

ram. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kfn Au 190502 § 15, en sida. 

Överenskommelse Gagnef - Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 

2019-2022, 2019-04-23, tre sidor. 
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsnämnden, 2019-04-24, en sida. 

Regional kultur- och bildningsplan 2019-2022 Dalarna, 2018-05-08,  

35 sidor. 
 

Protokollsutdrag 

Region Dalarna 
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§ 32 

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

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny 

organisation av fritidsgårdarna. 

 

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. 

 

Bedömning 

Förslag till ny organisation bör innehåll en långsiktigt hållbar lösning vad 

gäller arbetsmiljö, bemanning, uppdrag och samverkan över 

förvaltningsgränserna. Utgångspunkt för arbetet ska vara att erbjuda 

ungdomarna i kommunen en attraktiv och angelägen verksamhet. 

 

Finansiering 

Den nya organisationen ska rymmas inom befintlig ram. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kfn Au 190502 § 16, en sida. 

Nämndinitiativ, 2019-03-21, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-24, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2019-03-21, § 20, en sida. 
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§ 33 

Analys av resultat från ungdomsenkäten lupp (KFN/2019:76) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att analysera lupp-resultatet inom 

kultur och fritids verksamhets- och ansvarsområde. 

2. Resultatet av analysen med eventuella åtgärder och konsekvenser 

redovisas vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-09-05. 

 

Bakgrund 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder Sveriges 

kommuner att genomföra Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, en 

enkät som vänder sig till unga. Enkäten är uppdelad i åtta olika områden som rör 

de ungas levnadsvillkor, till exempel hälsa, skola, fritid och trygghet. 

 

I Gagnefs kommun besvarar alla unga i årskurs 7–9 enkäten och den genomförs 

på skoltid, det var femte gången kommunen genomförde den under hösten 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Lupp är ett verktyg för att få kunskap om ungas levnadsvillkor, för att få ett 

underlag att arbeta med och för att förbättra levnadsvillkoren för Gagnefs unga 

så ska resultaten (svaren) analyseras. 

 

För att få bästa resultat bör verksamheterna göra den analysen på uppdrag av 

respektive nämnd. Verksamheterna ska efter analysen redovisa eventuella 

åtgärder och konsekvenserna av dessa. Nämnderna ska redovisa analys och 

eventuella åtgärder med konsekvensbeskrivning till kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-10-22. 

 

Ett första steg är att ungdomssamordnaren redovisar resultaten från enkäten 

i respektive nämnd. Därefter finns möjlighet för verksamheterna att få 

motsvarande redovisning med hjälp av ungdomssamordnaren. 

 

Bedömning 

Detta arbetssätt är att aktivt arbeta med lupp resultaten. 

Ungdomssamordnaren ska följa upp arbetet genom att göra undersökningar 

bland unga. Detta ska ske mellan luppundersökningen som sker vart tredje år. 

 

Finansiering 

Kostnader ryms inom befintlig budget. 
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Justerare      

      

      

      
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-24, två sidor. 

Sammanställning av resultat Lupp 2018, fritid. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

KS 2019-03-22, § 26, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 34 

Återtagen ansökan personalkostnadsbidrag vaktmästare 2019 - 

Gagnefs Idrottsförening (KFN/2018:130) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Återta Gagnefs Idrottsförenings ansökan gällande  

personalkostnadsbidrag gällande vaktmästare anställd på heltid  

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

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kfn Au 190502 § 17, en sida. 

Återtagande av ansökan om personalkostadsbidrag, 2019-04-18,  

en sida.  

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-25, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

KFN 181008 § 58, dnr KFN/2018:130 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Idrottsförening 
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§ 35 

Personalkostnadsbidrag vaktmästare 2019 - Gagnefs Idrottsförening 

(KFN/2019:82) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Gagnefs Idrottsförening beviljas personalkostnadsbidrag med 7 000 

kronor per månad för vaktmästare anställd på heltid under perioden 

2019-06-01 till 2019-11-30. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation.  

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs Idrottsförening ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare 

under perioden 2019-06-01 till och med 2019-11-30. Beräknad arbetstid 

uppgår till 40 timmar i veckan.  

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kfn Au 190502 § 18, en sida. 

Ansökan, 2019-04-17, två sidor.  

Styrelsebeslut, 2019-04-16, två sidor. Sekretess enligt 21:1 OSL. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsnämnden, 2019-04-24, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Gagnefs Idrottsförening 
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§ 36 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott - Alma Eriksson (M) (KFN/2018:149) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Alma Eriksson (M) avsäger sin plats som ersättare i kultur- och 

fritidsnämndens arbetsutskott. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kf 2019-04-29, § 55, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

KFN 181206 § 71, dnr KFN/2018:149 

 

Protokollsutdrag 

Alma Eriksson (M) 

Arbetsutskottet 
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§ 37 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott (M) 

(KFN/2018:149) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Välja Eva Vogt (M) till ersättare i kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott för tiden fram till och med 31 december år 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Alma Eriksson (M) har tidigare varit ersättare i kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

KFN 190516 § 36, dnr KFN/2018:149 

KFN 181206 § 71, dnr KFN/2018:149 

 

Beslutsutdrag 

Eva Vogt (M) 

Arbetsutskottet 
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§ 38 

Ordföranderapport (KFN/2018:137) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Träff med Region Dalarna 

• Inspirationsdag för politiker 

• Politikerutbildning 

• Budgetprocessen 

• Konstrundan Gagnef 

• Ungdomsforum 
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§ 39 

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 

2-9/2019, Grundbidrag studieförbunden 

10/2019, Spontanidrottsbidrag 

11/2019, Investeringsbidrag kultur 

12/2019, Driftbidrag kultur 

13-27, 30-32/2019, Arrangörsbidrag 

28/2019, Investeringsbidrag fritid 

29/2019, Projektbidrag 

33-38/2019, Verksamhetsbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-07, en sida. 

Lista över delegationsbeslut 2019-05-07, sex sidor. 
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Justerare      

      

      

      
 

§ 40 

Anmälan av utskottets protokoll (KFN/2019:5) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1. Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2019-05-02, §§ 10-19. 

 

 

 


