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Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:10 
 

Beslutande 

Ledamöter 

Anette Kotilainen (C), ordförande 

Maria Svensson (C) 

Peter Törnblom (S) 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Birgitta Ihlis (M) 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Ola Granath (KOSA) tjänstgörande för Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 
 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Johan Eriksson (C), §§ 21-23, §§ 25-33 
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 

Eva Nordström, enhetschef kultur och bibliotek, § 21, § 24 

Caroline Låås, enhetschef fritidsgårdarna, § 25 

Helene Örnebring, ekonom, § 25, §§ 27-28 
 

Justering 

Justerare 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2020-05-19, kl. 08:00 §21-§33 

 
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 2020-05-14 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§21-§33 2020-05-19 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2020-06-10 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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§ 21 

Samverkansavtal - Bibliotekssamverkan i Dalarna (KFN/2020:76) 

 

Kultur- och fritidsnämnden förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Kommunen sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och 

regionen enligt föreliggande förslag och går därmed in i 

bibliotekssamverkan Dalarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 

2015 – 2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 

mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av 

Länsbibliotek 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 2020 

föreslås parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om 

bibliotekssamverkan i Dalarna. 

 

Bedömning 

Från det tidigare beslutet om samarbetsavtal, KF/2018:269, är det nu dags 

att sluta ett samverkansavtal. Processen med att ta fram ett samverkansavtal 

har skett under en längre tid och är noga berett. Det kommer att innebära 

flera stora fördelar med bland annat utökad tillgång till medier för 

kommuninvånaren i Gagnef såväl som alla regioninvånare. 

 

Finansiering 

Det kan komma att bli initiala kostnader vid byte av biblioteksdatasystem, 

men sedan ryms alla kostnader inom verksamhetens ram. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-04-20 KFN AU § 9, 2 sidor. 

Avtal bibliotekssamverkan 2020-04-15, 20 sidor. 

Beredningsunderlag, 2020-04-20, 2 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-04-15, 2 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

KFN 2018:134/88 
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Lagrum 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801 14§) 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige + handling 
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§ 22 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (KFN/2020:4) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidsförvaltningens 

verksamhet, innehållande: 

• Inkomna rapporter 

• Aktiviteter för måluppfyllelse 

• Personal 

• Övrigt 

• Corona 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-04-15, 1 sida. 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2020-03-04 till 2020-04-27,           

3 sidor. 
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§ 23 

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, 2020-04-21, 1 sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2020-04-21, 1 sida. 
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§ 24 

Kulturpris 2020 (KFN/2020:6) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Nils Säfström, Malte Enmalm och Per-Erik Persson utses till 2020 års 

kulturpristagare med motiveringen  

”För enastående och oförträffliga insatser för att dokumentera, 

tillgängliggöra och levandegöra vår nutidshistoria”. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Johan Eriksson (C) 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.  

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 315. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-04-29 KFN AU § 10, 1 sida. 

19 inkomna nomineringar med sammanlagt 16 nominerade. 

Gagnefs kommuns tidigare pristagare, 2 sidor. 

Sammanfattning av nominerade, 3 sidor. 

Gagnefs kommuns kulturpris – kriterier för att utse pristagare, dnr 

KFN/2017:125/86, 2 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-04-15, 1 sida. 

 

Protokollsutdrag 

Pristagaren 

Förslagsställarna 
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§ 25 

Ny organisation för fritidsgårdsverksamheten i Gagnefs kommun 

(KFN/2020:15) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att börja anpassa verksamheten utifrån 

förvaltningens utredning. Verksamheten utvärderas tillsammans med 

analys av arbetsmiljö och slutgiltigt beslut fattas första sammanträdet 

2021.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att presentera lämpliga lokaler för beslut i 

nämndens första sammanträde 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

2019-03-21 inlämnades ett nämndinitiativ till Kultur- och fritidsnämnden 

med förslaget att utreda fritidsgårdsverksamheten och vid nästkommande 

nämndmöte 2019-05-15 fick förvaltningschefen formellt uppdraget att ta 

fram förslag till ny organisation för fritidsgårdsverksamheten. Efter det har 

en omfattande utredning gjorts och synpunkter från såväl ungdomar, 

fritidsgårdens personal samt nämndens ledamöter har inhämtats innan 

förslaget skrivits fram. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-

03-19 togs ärendet upp för beslut. Nämnden beslutade då att återremittera 

ärendet till beredning eftersom man önskade kompletteringar inom tre 

områden: 

 

• En enkätundersökning i åldersgruppen 13 – 18 år med minst 200 svar 

• En genomgång av olika fakta kring nuvarande lokaler 

• En utomstående granskning av arbetsmiljön vid fritidsgårdarna att 

redovisa under hösten 2020. 

 

Enkätundersökningen har genomförts och en sammanställning av fakta om 

befintliga lokaler har gjorts. Dessa två har lagts till ärendet som 

beslutsunderlag. En undersökning av arbetsmiljön med förslag till åtgärder 

har beställts hos Dalarnas företagshälsa, som Gagnefs kommun har avtal 

med. Resultatet kommer att läggas fram för förvaltningen under hösten 

2020. 

 

Bedömning 

Förvaltningschefens förslag till organisation kan i korthet beskrivas enligt 

nedan: 

• Verksamhetens samtliga resurser samlas till en fritidsgård 
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• Öppettiderna är generösa och förlagda till kvällstid 

• Lokalen är ändamålsenlig och har ett läge som underlättar för unga att på 

egen hand ta sig till och från lokalen 

• Verksamheten är organiserad så att unga har inflytande över 

verksamhetens innehåll  

• Delar av verksamheten bedrivs i nära samarbete med andra aktörer så 

som till exempel föreningslivet och skolan 

• Verksamheten erbjuder kontinuerligt vissa aktiviteter i olika delar av 

kommunen 

• Verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en god arbetsmiljö främjas 

samt bidrar till att verksamheten är en attraktiv arbetsplats 

 

Finansiering 

Uppdraget har varit att föreslå en förändring av verksamheten som ryms 

inom befintlig ram. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mathias Bengtsson (KD): Fastställa att fritidsgårdsverksamheten i Gagnefs 

kommun fortsatt bedrivs på två fritidsgårdar. 

Ola Granath (KOSA): Bifall till Mathias Bengtsson (KD) förslag. 

Peter Törnblom (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Mathias Bengtsson (KD) 

förslag och finner att kultur- och fritidsnämndens beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Mathias Bengtsson (KD) och Ola Granath 

(KOSA) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-04-29 KFN AU § 11, 3 sidor. 

Fritidsgårdsverksamheten i Gagnefs kommun, 2020-02-19, 13 sidor. 

Ung fritid i Gagnef - sammanställning (enkätundersökning), 2020-04-15,    

7 sidor. 

Besöksstatistik för fritidsgårdarna i Gagnefs kommun 2015 – 2019,      

2020-04-01, 1 sida. 

Frågor och svar om fritidsgårdslokalerna, 2020-04-01, 2 sidor. 

Underlag samlat under utredningens gång, 2020-03-13, 65 sidor. 
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Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-04-14, 2 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2020-03-19, § 15, 2 sidor 

Kfn 2019-09-05, § 55, 1 sida 

Kfn 2019-05-16, § 32, 1 sida 

Kfn 2019-03-21, § 20, 1 sida 
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§ 26 

Dokumenthanteringsplan - Kultur- och fritidsnämnden 

(KFN/2019:139) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta ”Dokumenthanteringsplan – kultur- och fritidsnämnden”. 

2. Lägga informationen om ”Arkivbeskrivning – kultur- och 

fritidsnämnden” till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Gällande dokumenthanteringsplaner från 2006 har under 2020 reviderats av 

kultur- och fritidsförvaltningen. Dokumenthanteringsplanen ska antas av 

nämnden.  

 

En reviderad dokumenthanteringsplan avseende personalhandlingar har 

godkänts av kommunstyrelsens personalutskott för vidare beslut om 

antagande i styrelse och nämnder. ”Dokumenthanteringsplan 

Personalhandlingar” är avsedd att gälla för hela Gagnefs kommun och 

antogs av Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-13. 

 

Enligt punkt 5 i kommunens arkivreglemente (6 § 1 p arkivlagen) ska varje 

myndighet inom kommunen upprätta en dokumenthanteringsplan som 

beskriver myndighetens handlingar och hur dessa ska hanteras. Kravet 

grundas på bestämmelser i offentlighetslagstiftningen. 

 

Dokumenthanteringsplanen är nämndens sätt att hålla en god ordning och 

överblick över sina handlingar. Den talar om vilka handlingsslag som 

förekommer, var handlingarna är förvarade och om de ska bevaras (sparas 

för alltid) eller gallras (förstöras). Om handlingen ska gallras anges en 

gallringsfrist, till exempel ”Vid inaktualitet”, eller efter en viss tid, 

exempelvis 2 år. 

 

Antagen dokumenthanteringsplan fungerar som gallringsbeslut, vilket 

betyder att man med stöd av planen kan gallra handlingar utan att något 

ytterligare beslut måste tas. 

 

Dokumenthanteringsplanen ska vara ett levande dokument. Förslag på 

tillägg och revideringar av planen som uppmärksammas ska fortlöpande 

lämnas till förvaltningschef. Planen föreslås årligen behandlas av nämnden 

för att säkerställa god aktualitet. 
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3. Redaktionella ändringar av dokumenthanteringsplanen görs löpande 

utan beslut från nämnd. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-04-29 KFN AU § 12, 2 sidor. 

Dokumenthanteringsplan – kultur- och fritidsnämnden, 2020-04-15, 1 sida. 

Arkivbeskrivning – kultur- och fritidsnämnden, 2020-04-03, 1 sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-03-26, 2 sidor. 
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§ 27 

Prognos 2020-03-31 Kultur- och fritidsnämnden (KFN/2019:143) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2020-03-31 Kultur- och fritidsnämnden till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognos 2020-03-31 Kultur- och fritidsnämnden visar en budget i balans för 

2020. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-04-29 KFN AU § 13, 1 sida. 

Prognos 2020-03-31 Kultur- och fritidsnämnden, 1 sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-04-15, 1 sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 28 

Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Kultur- och fritidsnämndens 

(KFN/2019:143) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Kultur- och 

fritidsnämnden till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar en budget i balans för Kultur- och fritidsnämnden 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2020-04-15, 1 sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Kultur- och fritidsnämnden, 1 sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 29 

Personalkostnadsbidrag 2020 - Friluftsfrämjandet Gagnef 

(KFN/2020:67) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1  Bevilja Friluftsfrämjandet Gagnef personalkostnadsbidrag med             

5 600 kronor per månad för kanslist anställd på 80% under perioden 

2020-06-01 till 2020-12-31. 

2.     Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 

Ärendebeskrivning 

Friluftsfrämjandet Gagnef ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist 

under perioden 2020-06-01 till och med 2020-12-31. Beräknad arbetstid 

uppgår till 32 timmar per veckan. Ansökan är en ändring av redan beviljat 

bidrag som är på 50% och 20 timmar i veckan under perioden 2020-01-01 

till 2020-12-31.  

 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, 2020-04-29 KFN AU § 14, 1 sida. 

Ansökan, 2020-04-06, 2 sidor. 

Styrelsebeslut, 2020-04-06, 2 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-04-14, 1 sida. 

 

Protokollsutdrag 

Friluftsfrämjandet Gagnef 

 

 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-14 16 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 30 

Ordföranderapport (KFN/2018:137) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Möte med Ottilia Adelborgmuseet – ideell förening 

• Budgetprocessen 

• Möte om översiktsplan 

• Webbinarium om barnkonventionen 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-14 17 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 31 

Anmälan av utskottets protokoll (KFN/2020:3) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottets protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-05-04, 1 sida. 

Arbetsutskottet 2020-04-29, §§ 9-14. 
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§ 32 

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 

4-5, 42/2020, Investeringsbidrag fritid 

6-12, 14/2020, Grundbidrag studieförbund 

13/2020, Stöd till biografägare 

15/2020, Investeringsbidrag kultur 

16-29/2020, Verksamhetsbidrag 

30-40/2020, Arrangörsbidrag 

41/2020, Projektbidrag 

43/2020, Drift- och anläggningsbidrag fritid 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-05-05, 1 sida. 

Lista över delegationsbeslut 2020-05-05, 6 sidor. 
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§ 33 

Budget 2021 - konsekvensanalys utifrån "Behovsbeskrivning 2021 för 

Kultur- och fritidsnämnden" (KFN/2020:9) 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna 

2. Föra ärendet vidare till Budgetberedningen. 

  

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt Kultur- och 

fritidsnämndens behovsbeskrivning inför budget 2021. 

Behovsbeskrivningen behandlades vid Kfn 2020-03-19. Nämnden beslutade 

att lämna behovsbeskrivningen utan prioriteringar samt att själva lägga till 

ytterligare två punkter. 

 

Under rådande Corona-pandemi har budgetarbetet inför 2021 påverkats 

väsentligt, då de ekonomiska förutsättningarna i samhället i stort och i 

Gagnefs kommun är mycket osäkra. Ekonomichefen i Gagnefs kommun ger 

i ett brev 2020-05-04 samtliga förvaltningschefer uppdraget att ta fram en 

konsekvensbeskrivning utifrån förutsättningen att nämnden behåller 2020 

års budgetram under 2021. Undantaget är kompensation för ökade kostnader 

för löner. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-05-13, § sida. 

Budget 2021 - konsekvensanalys utifrån "Behovsbeskrivning 2021 för 

Kultur- och fritidsnämnden", 2020-04-12, 2 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2020-03-19, § 13, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Budgetberedningen + handling 

 

 

 

 


