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Justerare    
    
    
    
 

Plats och tid 
Adelborg Djurås, kl. 15:00-15:30 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Anette Kotilainen (C), ordförande 
Maria Svensson (C) 
Peter Törnblom (S), ej §§ 37-38 på grund av jäv 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Birgitta Ihlis (M) 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 
Mathias Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Ola Granath (KOSA) tjänstgörande för Peter Törnblom (S) §§ 37-38 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Ola Granath (KOSA), §§ 34-36, 39-45 
 

Tjänstemän 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 
 
Justering 
Justerare 
Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2020-09-08, kl. 07:30 §34-§45 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
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 2020-09-03 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§34-§45 2020-09-08 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2020-09-30 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 34 
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, 2020-08-19, 1 sida. 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2020-04-27 till 2020-08-19, 3 sidor. 
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§ 35 
Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista (KFN/2018:135) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från kultur- och 
fritidsnämndens ärendebalanslista. 

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

Datum / § /dnr Ärendemening 
KFN 190516 § 32 
Dnr KFN/2019:33 

Nämndinitiativ om ny organisation för 
fritidsgårdar 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-18, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2020-08-18, 1 sida. 
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§ 36 
Behovsprövat ekonomiskt stöd till föreningar i Gagnefs kommun med 
anledning av Corona-pandemin (KFN/2020:111) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Införa ett tillfälligt behovsprövat bidrag för föreningar i 
Gagnefs kommun med anledning av Corona-pandemin. 

 
Ärendebeskrivning 
Under våren 2020 drabbades Sverige av Corona-pandemin. Restriktioner 
har införts av Folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridningen. Ett 
exempel på restriktioner är förbudet mot offentliga tillställningar med fler 
än 50 personer samt bestämmelser om att hålla avstånd, så kallad social 
distansering. 
 
Detta har haft till följd att många planerade föreningsarrangemang som till 
exempel cuper, matcher, midsommarfirande, konserter och utställningar har 
fått ställas in eller skjutas på framtiden. 
 
Vissa föreningar har anpassat sin verksamhet till rådande restriktioner, men 
därmed fått ökade kostnader eller minskade intäkter. 
 
Sammantaget har rådande omständigheter lett till en ekonomiskt svår 
situation för delar av föreningslivet i Gagnefs kommun. 
 
Bedömning 
Det är högst angeläget att så långt som möjligt stödja föreningslivet i 
Gagnefs kommun som drabbats ekonomiskt av den pågående Corona-
pandemin. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301 och 315. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 200820 § 16, 1 sida. 
Behovsprövat ekonomiskt stöd till föreningar i Gagnefs kommun med 
anledning av Corona-pandemin, 2020-08-10, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-08-10, 1 sida. 
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§ 37 
Personalkostnadsbidrag 2020 - Gagnefs golfklubb, vaktmästare 
(KFN/2020:88) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  Gagnefs golfklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 7 000 kronor 
per månad för vaktmästare anställd 40 timmar per vecka under perioden 
2020-06-01 till 2020-12-31.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Peter Törnblom (S) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs golfklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare 
under perioden 2020-05-05 till och med 2020-12-31. Beräknad arbetstid 
uppgår till 40 timmar per vecka.  
 
Då ansökan inkom först 2020-05-05, beviljas bidrag först från 
nästkommande månadsskifte som är 2020-06-01.  
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 200820 § 17, 1 sida. 
Ansökan, 2020-05-05, 2 sidor. 
Styrelsebeslut, 2020-08-12, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-08-03, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs golfklubb 
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§ 38 
Personalkostnadsbidrag 2020 - Gagnefs golfklubb, kanslist 
(KFN/2020:89) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  Gagnefs golfklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 3 500 kronor 
per månad för kanslist 20 timmar per vecka under perioden 2020-06-01 
till 2020-10-31.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Peter Törnblom (S) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs golfklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för  
kanslist under perioden 2020-05-05 till och med 2020-12-31. 
Beräknad arbetstid uppgår till 20 timmar per vecka.  
 
Då ansökan inkom först 2020-05-05, beviljas bidrag först från 
nästkommande månadsskifte som är 2020-06-01.  
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 200820 § 18, 1 sida. 
Ansökan, 2020-05-05, 2 sidor. 
Komplettering 2020-07-07, 2 sidor 
Styrelsebeslut 2020-08-12, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-08-03, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs golfklubb 
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§ 39 
Personalkostnadsbidrag 2020 - Djurmo/Sifferbo IF, städare 
(KFN/2020:95) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  Djurmo/Sifferbo IF beviljas personalkostnadsbidrag med 175 kronor 
per månad för städare anställd en timme per vecka under perioden 
2020-06-01 till 2020-12-31.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Djurmo/Sifferbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för städare under 
perioden 2020-01-01 till och med 2020-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 
till en timme per vecka. 
 
Då ansökan inkom först 2020-05-08, beviljas bidrag först från 
nästkommande månadsskifte som är 2020-06-01. Personalkostnadsbidrag 
kan inte beviljas retroaktivt. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 200820 § 19, 1 sida. 
Ansökan, 2020-05-08, 2 sidor. 
Styrelsebeslut, 2020-05-08, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-08-03, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Djurmo/Sifferbo IF 
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§ 40 
Personalkostnadsbidrag 2020 - Djurmo/Sifferbo IF, kansli/vaktmästeri 
(KFN/2020:96) 
 
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 2020-06-01 till 2020-12-31.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Djurmo/Sifferbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för 
kombinationstjänst som kanslist och vaktmästare under perioden 
2020-01-01 till och med 2020-12-31. Beräknad arbetstid uppgår till 
8 timmar per vecka. 
 
Då ansökan inkom först 2020-05-08, beviljas bidrag först från 
nästkommande månadsskifte som är 2020-06-01. Personalkostnadsbidrag 
kan inte beviljas retroaktivt. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 200820 § 20, 1 sida. 
Ansökan, 2020-05-08, 2 sidor. 
Styrelsebeslut, 2020-05-08, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-08-03, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Djurmo/Sifferbo IF 
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§ 41 
Uppföljning av analys av resultat från ungdomsenkäten LUPP 
(KFN/2019:76) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
LUPP är ett verktyg för att få mer kunskap om ungas liv och villkor i den 
egna kommunen. Under 2018 genomfördes LUPP-enkäten bland unga i 
Gagnefs kommun. Resultatet sammanställdes och redovisades för 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde 2019-03-22. Kommunstyrelsen 
beslutade då att uppdra åt samtliga nämnder att göra en analys av 
LUPP-resultatet utifrån det egna verksamhetsområdet.  
 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-05-16 presenterades en 
samanställning med för nämnden relevanta frågor och svar ur enkäten. 
Nämnden gav därefter förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en analys 
av materialet som lades fram vid nämndens sammanträde 2019-09-05. 
Nämndens beslut var då att uppdra åt förvaltningschefen att vid ett 
nämndssammanträde hösten 2020 presentera en uppföljning av analysen. 
 
Bedömning 
LUPP-resultatet och analysen som gjordes hösten 2019 har varit till god 
hjälp i arbetet med att bättre anpassa förvaltningens verksamhet till barn och 
ungas behov och önskemål. 
 
Under de 12 månader som passerat sedan analysen gjordes, har 
förvaltningens arbetat aktivt med de föreslagna åtgärderna och kommit en 
bra bit på vägen. Förvaltningen behöver även framledes arbeta strukturerat 
och regelbundet med att inkludera barn- och unga perspektivet i hela 
förvaltningens arbete. Här kommer LUPP-undersökningar även framledes 
att vara till gott stöd. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 200820 § 21, 2 sidor. 

Uppföljning av analys av resultat från ungdomsenkäten LUPP, 2020-08-12, 
3 sidor. 

Kultur- och fritidsnämndens analys av resultat från ungdomsenkäten lupp, 
2019-07-11, 5 sidor. 
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Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-08-10, 2 sidor. 
Sammanställning av resultat, Lupp 2018, B. Fritid, 2019-05-17, 44 sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KS 191126 § 170, dnr KS/2019:68 
KFN 190905 § 46 
KFN 190516 § 33 
KS 190322 § 26, dnr KS/2019:68 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 42 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år 
gamla och inte besvarade (KFN/2020:13) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Översända redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 31-32 ska nämnden redovisa 
de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 
 
I dagsläget har nämnden inga motioner och medborgarförslag som inte 
besvarats inom ett år. 
 
Underlag 
KF 2020-06-15 § 101, Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
är mer än ett år gamla och inte besvarade, 3 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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§ 43 
Ordföranderapport (KFN/2018:137) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Utdelning av kulturpris 

• Budgetarbete 

• Ottilia Adelborgmuseet 
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§ 44 
Anmälan av utskottets protokoll (KFN/2020:3) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottets protokoll som förtecknas i 
dagens protokoll. 

 
Ärendebeskrivning 
Protokollet för arbetsutskottet finns under kultur- och fritidsnämndens mapp 
i Netpublicator. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-21, 1 sida. 
Arbetsutskottet 2020-08-20, §§ 16-21. 
Arbetsutskottet 2020-06-16, § 15. 
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§ 45 
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 utskott, 
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 delegering. 
 
Delegationsbeslut 
44/2020, Projektbidrag 
45, 47-50, 52-53, 63, 72, 75-79/2020, Drift- och anläggningsbidrag 
46, 51/2020, Verksamhetsbidrag 
54, 69/2020, Arrangörsbidrag 
55, 70, 80/2020, Investeringsbidrag 
56/2020, Volymbidrag 
57-61/2020, Volym- och målgruppsbidrag 
62, 64-68/2020, Driftsbidrag 
71/2020, Bidrag till Folkmusikens Hus 
73-74/2020, Spontanidrottsbidrag 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-18, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut 2020-08-18, 3 sidor. 
 


