
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 1 (27) 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Adelborg Djurås, kl. 15:00-16:20 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Maria Svensson (C) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Birgitta Ihlis (M), ordförande 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 
Mathias Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Johan Eriksson (C) tjänstgörande för Anette Kotilainen (C), ej § 59 på grund av jäv 
Ola Granath (KOSA) tjänstgörande för Anette Kotilainen (C), § 59 
Yvonne Soneson (S) tjänstgörande för Peter Törnblom (S) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Ola Granath (KOSA), §§ 46-58, 60-68 
Lukas Karlhager (KD) 
 

Tjänstemän 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 
Helene Örnebring, ekonom, § 48 
 

Förtroendevalda 
Anette Kotilainen (C)  
 
Justering 
Justerare 
Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2020-10-20, kl. 10:30 §46-§68 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Birgitta Ihlis (M)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Mathias Bengtsson (KD)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§46-§68 2020-10-20 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2020-11-11 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 46 
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 

• Bibliotek 

• Kultur 

• Fritid 

• Fritidsgårdar 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-12, 1 sida. 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2020-08-20 till 2020-10-12, 1 sida. 
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§ 47 
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 190905 § 46 
KFN/2019:76 

Kultur- och fritidsnämndens analys av resultat 
från ungdomsenkäten lupp

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-09-30, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2020-09-30, 1 sida. 
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§ 48 
Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Kultur- och fritidsnämnden 
(KFN/2019:143) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 
Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Kultur- och fritidsnämnden. 

2. Lägga budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Kultur- och 
fritidsnämnden till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens prognos per den 31 augusti visar en budget i 
balans. 
 
Åtgärder för budget i balans 
Enligt Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2020 som 
fastställdes av kommunstyrelsen 2019-11-26 § 181 ska nämnder som 
redovisar negativ prognos beskriva vilka åtgärder som nämnden vidtar för 
att nå en budget i balans. 
 
Nämnden vidtar följande åtgärder: 

• Då prognosen visar ett resultat i balans så kommer inga åtgärder att vidtas 
2020. För 2021 bör budgeten för politisk verksamhet ses över. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 22, dnr KFN/2019:143, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Kultur- och fritidsnämnden, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-09-10, 1 sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN AU 200616 § 15 
KFN 200514 § 28 
KFN 200514 § 27 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 49 
Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens uppfyllandemål för 
mandatperioden 2019-2022, delår per 2020-08-31 (KFN/2018:116) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sitt sammanträde 2019-03-21 fastställde kultur- och fritidsnämnden sina 
uppfyllandemål för mandatperioden 2019-2022. Samtidigt beslutade 
nämnden om vilka indikatorer man avser följa upp för att avgöra graden av 
måluppfyllelse. Här föreligger en redovisning av utfallet av de mål och 
indikatorer som följs upp på delår. En samlad uppföljning av samtliga 
nämnders resultat sammanställs av kommunstyrelseförvaltningen för 
redovisning i kommunfullmäktige. 
 
Bedömning 
Måluppfyllelsen har starkt påverkats av Corona-pandemin under perioden 
mars 2020 till augusti 2020. Det är främst besök och utlåning vid biblioteket 
samt besök på fritidsgårdarna som påverkats. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 23, 1 sida. 
Följ upp indikatorer – Tertial 2 2020 (Kultur- och fritidsnämnden), 
2020-09-23, 3 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-09-22, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 50 
Ny lokal för fritidsgårdsverksamhet (KFN/2020:15) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ge kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i uppdrag att kontraktera 
en ny lokal för fritidsgårdsverksamheten. 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-05-14 att:  

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. 

 
Bedömning 
I samarbete med tekniska avdelningen, har förvaltningen letat ny/nya 
lokal/er. Tekniska avdelningen har konstaterat att det inte finns några 
tillgängliga och passande lokaler i kommunens eget bestånd. Därefter har en 
undersökning gjorts av vilka tillgängliga externa lokaler som finns 
tillgängliga. Ett flertal lokaler har varit föremål för undersökning och 
genomgång. Nu har en passande lokal i Mockfjärd dykt upp. Då det är svårt 
att hitta lämplig lokal och det ibland går snabbt med kontraktskrivande,  
föreslås att arbetsutskottet får i uppdrag att kontraktera en ny lokal för 
fritidsgårdsverksamheten när tillfället ges. 
 

Då beslut om antal fritidsgårdar inte tas förrän i februari 2021, skulle 
kontraktering av en lokal inte föregripa beslutet om antal fritidsgårdar. Om 
man bestämmer sig för två fritidsgårdar, får arbetet med att hitta ytterligare 
en lokal påbörjas efter det beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 24, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-09-22, 1 sida. 
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Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200514,§ 25 
KFN 200319 § 15 
KFN 190905 § 56, dnr KFN/2019:115 
KFN 190516 § 32, dnr KFN/2019:33 
KFN 190321, § 20, dnr KFN/2019:33 
 
Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
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§ 51 
Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 
– Gagnefs intresseförening (KFN/2020:118) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Gagnefs intresseförening behovsprövat bidrag med anledning 
av Covid 19 med 10 000 kronor. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs intresseförening ansöker om ekonomiskt behovsprövat akutbidrag 
med anledning av Covid 19. 
 
Bedömning 
Föreningen bedöms vara i ett akut ekonomiskt läge orsakat av 
Corona-pandemin. 
 
Föreningen har små ekonomiska omständigheter och inkomstbortfallet har 
orsakat föreningen ekonomiska problem som man har små möjligheter att 
lösa på egen hand. 
 
Då föreningen inte har stora utgifter, kommer även ett litet bidrag att 
väsentligt bidra till föreningens överlevnad och möjligheten att längre fram 
ge föreningen möjlighet att sätta sin ekonomi på rätt köl. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-12, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 25, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-18, 5 sidor.  
Balansrapport 2019-09-18, 4 sidor. 
Komplettering balansrapport per 2020-10-08, 2020-10-08, 2 sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200903 § 36, dnr KFN/2020:111 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs intresseförening 
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§ 52 
Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 
– Mockfjärds atletklubb (KFN/2020:119) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Mockfjärds atletklubb behovsprövat bidrag med anledning av 
Covid 19 med 20 000 kronor. 

 
Ärendebeskrivning 
Mockfjärds atletklubb ansöker om ekonomiskt behovsprövat akutbidrag 
med anledning av Covid 19. 
 
Bedömning 
Föreningens ekonomi är ansträngd. Man har tappat i intäkter för 
lägerverksamhet samt försäljning av träningskort. Samtidigt har man kvar 
fasta utgifter för personal och anläggning. 
 
Hälften av föreningens eget kapital är bundet i en minnesfond. Resterande 
kapital är det rimligt att föreningen kan ha som en fortsatt buffert, med 
tanke på omfattningen av anläggningen och att man med hjälp av EU-bidrag 
är mitt inne i ett byggnationsprojekt. Därför föreslås föreningen beviljas 
bidrag för att säkra framtida verksamhet. 
 
Bidragets syfte är ej att enbart kompensera för föreningars inkomstbortfall, 
utan att ge ett akut stöd för föreningar som på grund av stort inkomstbortfall 
och kvarvarande stora fasta utgifter riskerar att gå omkull. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-12, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 26, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-28, 5 sidor.  
Balansrapport 2019-09-21, 3 sidor. 
Komplettering balansrapport per 2020-08-31, 2020-10-08, 4 sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200903 § 36, dnr KFN/2020:111 
 
Protokollsutdrag 
Mockfjärds atletklubb 
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§ 53 
Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 
– Sifferbo By Ideella Förening (KFN/2020:122) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslå Sifferbo By Ideella Förenings ansökan om behovsprövat bidrag 
med anledning av Covid 19. 

 
Ärendebeskrivning 
Sifferbo By Ideella Förening ansöker om ekonomiskt behovsprövat 
akutbidrag med anledning av Covid 19. 
 
Bedömning 
Då föreningens fasta utgifter för drift av anläggning kan täckas av 
föreningens eget kapital och föreningen anses ha en stabil ekonomi, 
uppfyller föreningen inte kriterierna för att beviljas behovsprövat akutbidrag 
med anledning av Covid 19. 
 
Bidragets syfte är ej att enbart kompensera för föreningars inkomstbortfall, 
utan att ge ett akut stöd för föreningar som på grund av stort inkomstbortfall 
och kvarvarande stora fasta utgifter riskerar att gå omkull. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-12, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 27, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-25, 5 sidor. 
Balansrapport 2019-09-25, 1 sida. 
Komplettering balansrapport per 2020-08-31, 2020-10-02, 1 sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200903 § 36, dnr KFN/2020:111 
 
Protokollsutdrag 
Sifferbo By Ideella Förening 
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§ 54 
Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 
– Forsgärdets bystugeförening (KFN/2020:123) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Forsgärdets bystugeförening behovsprövat bidrag med 
anledning av Covid 19 med 10 000 kronor. 

 
Ärendebeskrivning 
Forsgärdets bystugeförening ansöker om ekonomiskt behovsprövat 
akutbidrag med anledning av Covid 19. 
 
Bedömning 
Då föreningens fasta utgifter för drift av anläggning kan täckas av 
föreningens eget kapital och föreningen anses ha en stabil ekonomi, 
uppfyller föreningen inte helt kriterierna för att beviljas behovsprövat 
akutbidrag med anledning av Covid 19. 
 
Dock är det viktigt att en liten förening med egen anläggning och som inte 
kan söka kommunala föreningsbidrag för sin ordinarie verksamhet, har 
möjlighet att ha kvar en del eget kapital som en buffert för kommande 
eventualiteter. Därför föreslås föreningen beviljas ett mindre bidrag för att 
säkra framtida verksamhet. 
 
Bidragets syfte är ej att enbart kompensera för föreningars inkomstbortfall, 
utan att ge ett akut stöd för föreningar som på grund av stort inkomstbortfall 
och kvarvarande stora fasta utgifter riskerar att gå omkull. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-12, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 28, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-27, 5 sidor. 
Balansrapport 2019-09-27, 4 sidor. 
Komplettering balansrapport per 2020-08-31, 2020-10-05, 1 sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200903 § 36, dnr KFN/2020:111 
 
Protokollsutdrag 
Forsgärdets bystugeförening 
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§ 55 
Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 
– Bäsna bygdegårdsförening (KFN/2020:124) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslå Bäsna bygdegårdsförenings ansökan om behovsprövat bidrag 
med anledning av Covid 19. 

 
Ärendebeskrivning 
Bäsna bygdegårdsförening ansöker om ekonomiskt behovsprövat akutbidrag 
med anledning av Covid 19. 
 
Bedömning 
Då föreningens fasta utgifter för drift av anläggning kan täckas av 
föreningens eget kapital och föreningen anses ha en stabil ekonomi, 
uppfyller föreningen inte kriterierna för att beviljas behovsprövat akutbidrag 
med anledning av Covid 19. 
 
Bidragets syfte är ej att enbart kompensera för föreningars inkomstbortfall, 
utan att ge ett akut stöd för föreningar som på grund av stort inkomstbortfall 
och kvarvarande stora fasta utgifter riskerar att gå omkull. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-12, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 29, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-27, 5 sidor. 
Balansrapport 2019-09-28, 2 sidor. 
Komplettering balansrapport per 2020-08-31, 2020-10-04, 2 sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200903 § 36, dnr KFN/2020:111 
 
Protokollsutdrag 
Bäsna bygdegårdsförening 
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§ 56 
Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 
– Bröttjärna bygdegårdsförening (KFN/2020:125) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Bröttjärna bygdegårdsförening behovsprövat bidrag med 
anledning av Covid 19 med 10 000 kronor. 

 
Ärendebeskrivning 
Bröttjärna bygdegårdsförening ansöker om ekonomiskt behovsprövat 
akutbidrag med anledning av Covid 19. 
 
Bedömning 
Då föreningens fasta utgifter för drift av anläggning kan täckas av 
föreningens eget kapital och föreningen anses ha en stabil ekonomi, 
uppfyller föreningen inte helt kriterierna för att beviljas behovsprövat 
akutbidrag med anledning av Covid 19. 
 
Dock är det viktigt att en liten förening med egen anläggning och som inte 
kan söka kommunala föreningsbidrag för sin ordinarie verksamhet, har 
möjlighet att ha kvar en del eget kapital som en buffert för kommande 
eventualiteter. Därför föreslås föreningen beviljas ett mindre bidrag för att 
säkra framtida verksamhet. 
 
Bidragets syfte är ej att enbart kompensera för föreningars inkomstbortfall, 
utan att ge ett akut stöd för föreningar som på grund av stort inkomstbortfall 
och kvarvarande stora fasta utgifter riskerar att gå omkull. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-12, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 30, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-28, 5 sidor. 
Balansrapport 2019-09-28, 4 sidor. 
Komplettering balansrapport per 2020-08-31, 2020-10-06, 1 sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200903 § 36, dnr KFN/2020:111 
 
Protokollsutdrag 
Bröttjärna bygdegårdsförening 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 15 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 57 
Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 
– Logen 3399 Björbo av IOGT.NTO (KFN/2020:126) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslå Logen 3399 Björbo av IOGT.NTO ansökan om behovsprövat 
bidrag med anledning av Covid 19. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreningen ansöker om tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av 
covid-19 i form av omställningsbidrag för ombyggnation av IOGT-lokalen. 
Kostnad för ombyggnationen beräknas till 3 555 000 kronor. 
 
Bedömning 
Då ombyggnation av lokal är en långsiktig åtgärd, faller inte ansökan inom 
ramen för kriterierna för tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av 
covid-19. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-09-30, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 31, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-28, 5 sidor. 
Balansrapport 2019-09-28, 1 sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200903 § 36, dnr KFN/2020:111 
 
Protokollsutdrag 
Logen 3399 Björbo av IOGT.NTO 
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§ 58 
Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 
– Röda Korset, Gagnefskretsen (KFN/2020:128) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslå Röda Korset, Gagnefskretsens ansökan om behovsprövat bidrag 
med anledning av Covid 19. 

 
Ärendebeskrivning 
Röda Korset, Gagnefskretsen ansöker om ekonomiskt behovsprövat 
akutbidrag med anledning av Covid 19. 
 
Bedömning 
Då föreningens fasta utgifter för drift av anläggning kan täckas av 
föreningens eget kapital och föreningen anses ha en stabil ekonomi, 
uppfyller föreningen inte kriterierna för att beviljas behovsprövat akutbidrag 
med anledning av Covid 19. 
 
Bidragets syfte är ej att enbart kompensera för föreningars inkomstbortfall, 
utan att ge ett akut stöd för föreningar som på grund av stort inkomstbortfall 
och kvarvarande stora fasta utgifter riskerar att gå omkull. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-12, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 32, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-28, 5 sidor. 
Balansrapport 2019-09-29, 1 sida. 
Komplettering balansrapport per 2020-08-31, 2020-10-07, 3 sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200903 § 36, dnr KFN/2020:111 
 
Protokollsutdrag 
Röda Korset, Gagnefskretsen 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 17 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 59 
Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 
– Kf Strandbackens folkpark (KFN/2020:131) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Kulturföreningen Strandbackens folkpark behovsprövat bidrag 
med anledning av Covid 19 med 35 000 kronor. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Johan Eriksson (C) i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturföreningen Strandbackens folkpark ansöker om ekonomiskt 
behovsprövat omställningsbidrag med anledning av Covid 19. Efter samtal 
med föreningen framkommer att det man avsett söka är ekonomiskt akutbidrag. 
 
Bedömning 
Föreningen är inne i en intensiv period av återuppbyggnad och renovering av 
folkparken. Föreningen har beviljats bidrag från bland annat Boverket och 
Gagnefs kommun samt fått ersättning från sitt försäkringsbolag för själva 
återuppbyggnaden. 
 
Inkomstbortfallet för föreningen har varit stort under Corona-pandemin på 
grund av minskade hyresintäkter samt utebliven vinst från inställda egna 
arrangemang. Föreningens fasta utgifter för drift av anläggningen kvarstår. 
 
Med tanke på ovanstående omständigheter har föreningen stort behov av en 
egen ekonomisk buffert under byggprojektet. Därför görs bedömningen att 
föreningen ska beviljas tillfälligt behovsprövat bidrag för att klara driften av 
anläggningen. 
 
Bidragets syfte är ej att enbart kompensera för föreningars inkomstbortfall, 
utan att ge ett akut stöd för föreningar som på grund av stort inkomstbortfall 
och kvarvarande stora fasta utgifter riskerar att gå omkull. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-13, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 33, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-28, 5 sidor. 
Balansrapport 2019-10-02, 7 sidor. 
Komplettering balansrapport per 2020-08-31, 2020-10-13, 2 sidor. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 18 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200903 § 36, dnr KFN/2020:111 
 
Protokollsutdrag 
Kulturföreningen Strandbackens folkpark 
 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 19 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 60 
Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 
– Gagnefs bouleklubb (KFN/2020:132) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslå Gagnefs bouleklubbs ansökan om behovsprövat bidrag med 
anledning av Covid 19. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs bouleklubb ansöker om ekonomiskt behovsprövat akutbidrag med 
anledning av Covid 19. 
 
Bedömning 
Då föreningens fasta utgifter för drift av anläggning kan täckas av 
föreningens eget kapital och föreningen anses ha en stabil ekonomi, 
uppfyller föreningen inte kriterierna för att beviljas behovsprövat akutbidrag 
med anledning av Covid 19. 
 
Bidragets syfte är ej att enbart kompensera för föreningars inkomstbortfall, 
utan att ge ett akut stöd för föreningar som på grund av stort inkomstbortfall 
och kvarvarande stora fasta utgifter riskerar att gå omkull. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-12, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN AU 201001 § 34, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-28, 5 sidor. 
Balansrapport 2019-09-30, 2 sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200903 § 36, dnr KFN/2020:111 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs bouleklubb 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 20 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 61 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2021 (KFN/2020:121) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Fastställa kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider för 2021 
enligt följande: 

11 februari (heldag) 
 25 mars 
 27 maj 
 2 september 
 7 oktober 
 18 november 

2. Mötestiden är klockan 15.00. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, kultur- och fritidsnämnden 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 21 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 62 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2021 
(KFN/2020:121) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Fastställa kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 
för 2021 enligt följande: 

 28 januari 
 11 mars 
 12 maj 
 17 juni  
 19 augusti 
 23 september 
 4 november  

2. Mötestiden är klockan 15.00. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 22 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 63 
Ordföranderapport (KFN/2018:137) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

• Adelborgsmuseet, avtal 

• Budgetberedning 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 23 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 64 
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, 2020-10-01, 1 sida. 
Arbetsutskottet 2020-10-01, §§ 22-34. 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 24 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 65 
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 
75-79/2020, Drift- och anläggningsbidrag 
80-84/2020, Investeringsbidrag 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-10-01, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut 2020-10-01, 1 sida. 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 25 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 66 
Nämndinitiativ om sönderkörda vandringsleder (KFN/2020:142) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Remittera nämndinitiativet till beredningen. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett nämndinitiativ till kultur- och fritidsnämnden föreslår 
Mathias Bengtsson (KD) att förvaltningen får i uppdrag att ta initiativ för att 
fånga upp bra idéer från relevanta aktörer kring hur man kan minska 
problemen med sönderkörda vandringsleder samt att arbetet sedan redovisas 
för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndinitiativ, 2020-10-15, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Beredningen 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 26 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 67 
Nämndinitiativ om att kartlägga hur föreningar drabbats ekonomiskt 
av Coronapandemin samt hur ett ekonomiskt bidrag kan utformas till 
drabbade föreningar (KFN/2020:143) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Remittera nämndinitiativet till beredningen. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett nämndinitiativ till kultur- och fritidsnämnden föreslår 
Mathias Bengtsson (KD) att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga hur 
Gagnefs föreningar drabbats ekonomiskt av Coronapandemin samt att ta 
fram förslag på hur ett ekonomiskt bidrag till drabbade föreningar kan 
utformas. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndinitiativ, 2020-10-15, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Beredningen 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 27 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 68 
Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 
– Gagnefs spelmanslag (KFN/2020:138) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avslå Gagnefs spelmanslags ansökan om behovsprövat bidrag med 
anledning av Covid 19. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs spelmanslag ansöker om ekonomiskt behovsprövat akutbidrag med 
anledning av Covid 19. 
 
Bedömning 
Då föreningen inte har några fasta utgifter för drift av anläggning samt anses 
ha en stabil ekonomi, uppfyller föreningen inte kriterierna för att beviljas 
behovsprövat bidrag med anledning av Covid 19. 
 
Bidragets syfte är ej att enbart kompensera för föreningars inkomstbortfall, 
utan att ge ett akut stöd för föreningar som på grund av stort inkomstbortfall 
och kvarvarande stora fasta utgifter riskerar att gå omkull. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-12, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-28, 5 sidor.  
Balansrapport 2019-09-28, 2 sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200903 § 36, dnr KFN/2020:111 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs spelmanslag 
 


