
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare    
    
    
    
 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:45 
 

Beslutande 
Ledamöter 
Anette Kotilainen (C), ordförande 
Peter Törnblom (S), ej §§ 80-81 på grund av jäv 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) §§ 69-71, 74-92 
Birgitta Ihlis (M) 
Mathias Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Johan Eriksson (C) tjänstgörande för Maria Svensson (C) 
Lukas Karlhager (KD) tjänstgörande för Eva-Lotta Törnblom Nises (S) §§ 72-73 
Lukas Karlhager (KD) tjänstgörande för Peter Törnblom (S) §§ 80-81 
Ola Granath (KOSA) tjänstgörande för Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Lukas Karlhager (KD) §§ 69-71, 74-79, 82-92 
 

Tjänstemän 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 
Helene Örnebring, ekonom, § 72 
Caroline Låås, enhetschef fritidsgårdarna, § 73 
 

Justering 
Justerare 
Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2020-11-25, kl. 08:00 §69-§92 
 

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 2020-11-19 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§69-§92 2020-11-25 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2020-12-17 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Anna-Lena Palmér 
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§ 69 
Taxa för kopiering gällande ideella föreningar i Gagnefs kommun 
(KFN/2020:148) 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta ”Taxa för kopiering gällande ideella föreningar i Gagnefs kommun”. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun erbjuder ideella föreningar i kommunen att kopiera till 
självkostnadspris. De fastställda taxorna antogs 1999-06-23, så en 
uppdatering till dagens pris är nödvändig. 
 
Bedömning 
Föreningsservicen nyttjas av vissa föreningar som har stort behov av 
tjänsten. Idag faktureras kostnaden och själva kopieringen sker i 
kommunhuset.  
 
Biblioteken i Björbo, Dala-Floda, Mockfjärd och Djurås föreslås ta över 
servicen under ordinarie öppettider. Det ger en utökad service för 
föreningarna. 
 
Betalning föreslås ske via Swish eller kontantbetalning, för att förenkla de 
administrativa rutinerna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 35, 1 sida. 

Taxa för kopiering gällande ideella föreningar i Gagnefs kommun, 
2020-10-27, 1 sida. 

Protokollsutdrag, KF 990623 § 94, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-27, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 70 
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 

• Personal 

• Covid 19-pandemin 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-11-11, 1 sida. 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2020-10-13 till 2020-11-10, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 200928 § 118, dnr KS/2017:217, 1 sida. 
Ungdomspolitiskt program för Gagnefs kommun, 2020-2023, 5 sidor. 
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§ 71 
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, 2020-11-06, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2020-11-06, 1 sida. 
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§ 72 
Budgetuppföljningsprognos 2020-10-31 Kultur- och fritidsnämnden 
(KFN/2019:143) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 
Budgetuppföljningsprognos 2020-10-31 Kultur- och fritidsnämnden. 

2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2020-10-31 Kultur- och 
fritidsnämnden till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens prognos per den 31 oktober visar ett överskott 
med 305 tkr. Detta beror till störst del på att många arrangemang inte har 
kunnat genomföras på grund av Corona-pandemin. 
 
Åtgärder för budget i balans 
Enligt anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2020 som 
fastställdes av kommunstyrelsen 2019-11-26 § 181 ska nämnden som 
redovisar negativ prognos beskriva vilka åtgärder som nämnden vidtar för 
att nå en budget i balans. 
 
Nämnden vidtar följande åtgärder: 

• För 2021 bör budgeten för politisk verksamhet ses över. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-16, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2020-10-31 Kultur- och fritidsnämnden, 1 sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KFN 201015 § 48 
KFN AU 200616 § 15 
KFN 200514 § 28 
KFN 200514 § 27 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 73 
Sommaraktiviteter för barn och unga 2020 – redovisning 
(KFN/2020:103) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga redovisningen till handlingarna. 

2. Översända redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Fram till sommaren 2019 har statligt bidrag utgått i fem år, för 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga i landets kommuner. 
Sommaren 2020 försvann den statliga finansieringen. 
 
Då dessa aktiviteter har varit viktiga för att alla barn och unga ska få 
möjlighet till meningsfyllda aktiviteter under sommarlovet, beslutade 
kommunstyrelsen att finansiera aktiviteterna med kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel. 
 
Bedömning 
Aktiviteterna har varit uppskattade och välbesökta. Målet att erbjuda alla 
barn och unga mellan 6 och 18 år en meningsfull sysselsättning har 
uppfyllts på ett bra sätt. 
 
Finansiering 
Sommarlovsaktiviteterna finansierades genom ett extra tillskott till 
fritidsgårdarna om 100 000 kronor från kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-11-11, 1 sida. 
Sommaraktiviteter för barn och unga 2020 - redovisning, 2020-11-11, 4 sidor. 
Protokollsutdrag, KS 200526 § 101, dnr KS/2020:230, 2 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 74 
Personalkostnadsbidrag 2021 - städning av klubbstuga/gym 
– Djurmo/Sifferbo IF (KFN/2020:115) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Djurmo/Sifferbo IF beviljas personalkostnadsbidrag med 350 kronor 
per månad för städare anställd två timmar per vecka under perioden 
2021-01-01 till 2021-12-31.  

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Djurmo/Sifferbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för städare under 
perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 
till två timmar per vecka. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 36, 1 sida. 
Ansökan, 2020-08-19, 2 sidor. 
Styrelsebeslut, 2020-08-17, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-20, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Djurmo/Sifferbo IF 
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§ 75 
Personalkostnadsbidrag 2021 - kansli och vaktmästeri tjänst 
– Djurmo/Sifferbo IF (KFN/2020:116) 
 
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 2021-01-01 till 2021-12-31.  

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

 
Ärendebeskrivning 
Djurmo/Sifferbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för 
kombinationstjänst som kanslist och vaktmästare under perioden 2021-01-01 
till och med 2021-12-31. Beräknad arbetstid uppgår till 8 timmar per vecka. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 37, 1 sida. 
Ansökan, 2020-08-19, 2 sidor. 
Styrelsebeslut, 2020-08-17, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-20, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Djurmo/Sifferbo IF 
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§ 76 
Personalkostnadsbidrag 2021 - vaktmästarsysslor – Gagnefs IF 
(KFN/2020:120) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Gagnefs IF personalkostnadsbidrag med 7 000 kronor per 
månad för vaktmästare anställd på heltid under perioden 2021-04-19 
till 2021-10-17.  

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs Idrottsförening ansöker om personalkostnadsbidrag för 
vaktmästarsysslor under perioden 2021-04-19 till och med 2021-10-17. 
Beräknad arbetstid uppgår till 40 timmar i veckan.  
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 38, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-01, 2 sidor.  
Styrelsebeslut, 2020-09-08, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-20, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs IF 
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§ 77 
Personalkostnadsbidrag 2021 - kanslist – Friluftsfrämjandet Gagnef 
(KFN/2020:127) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1  Bevilja Friluftsfrämjandet Gagnef personalkostnadsbidrag med 
5 600 kronor per månad för kanslist anställd på deltid (80 %) 
under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Friluftsfrämjandet Gagnef ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist 
under perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31. Beräknad arbetstid 
uppgår till 32 timmar per vecka. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 39, 1 sida. 
Ansökan, 2020-09-16, 2 sidor. 
Styrelsebeslut, 2020-09-03, 1 sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-20, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Friluftsfrämjandet Gagnef 
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§ 78 
Personalkostnadsbidrag 2021 – kansliarbete 
– Gagnefs Orienteringsklubb (KFN/2020:129) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Gagnefs Orienteringsklubb personalkostnadsbidrag med 
700 kronor per månad för köpt tjänst kanslist. Bidraget gäller från 
2021-01-01 till 2021-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot fakturakopia.  
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs Orienteringsklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för köpt 
tjänst kanslist under perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31. 
Beräknad arbetstid uppgår till 4 timmar per vecka. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 40, 1 sida. 
Bidragsansökan, 2020-09-28, 2 sidor. 
Offert och Styrelseprotokoll, 2020-09-07, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-20, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Orienteringsklubb 
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§ 79 
Personalkostnadsbidrag 2021 - bokföring – Gagnefs Orienteringsklubb 
(KFN/2020:130) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Gagnefs Orienteringsklubb personalkostnadsbidrag med 
219 kronor per månad för köpt tjänst bokföring. Bidraget gäller 
från 2021-01-01 till 2021-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot fakturakopia.  
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs Orienteringsklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för 
bokföring under perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31. Beräknad 
arbetskostnad uppgår till 625 kronor i månaden.  
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 41, 1 sida. 
Bidragsansökan, 2020-09-25, 2 sidor. 
Offert och Styrelseprotokoll, 2020-09-07, 2 sidor.  
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-20, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Orienteringsklubb 
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§ 80 
Personalkostnadsbidrag 2021 - kanslist/administration 
– Gagnefs Golfklubb (KFN/2020:145) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  Gagnefs Golfklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 3 500 kronor 
per månad för kanslist 20 timmar per vecka under perioden 2021-01-01 
till 2021-12-31.  

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  
kanslist under perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31. 
Beräknad arbetstid uppgår till 20 timmar per vecka.  
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 42, 1 sida. 
Ansökan, 2020-10-19, 2 sidor. 
Styrelsebeslut 2020-10-19, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-21, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Golfklubb 
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§ 81 
Personalkostnadsbidrag 2021 - vaktmästare/banarbete 
– Gagnefs Golfklubb (KFN/2020:146) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  Gagnefs Golfklubb beviljas personalkostnadsbidrag med 7 000 kronor 
per månad för vaktmästare 40 timmar per vecka under perioden  
2021-01-01 till 2021-12-31.  

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 2021-01-01 till och med 2021-12-31. Beräknad arbetstid 
uppgår till 40 timmar per vecka.  
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 43, 1 sida. 
Ansökan, 2020-10-19, 2 sidor. 
Styrelsebeslut 2020-10-19, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-21, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs Golfklubb 
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§ 82 
Personalkostnadsbidrag 2021 - vaktmästare – Mockfjärds Atletklubb 
(KFN/2020:134) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  Bevilja Mockfjärds Atletklubb personalkostnadsbidrag med 
3 531 kronor per månad för vaktmästare anställd heltid under 
perioden 2021-01-01 till 2021-12-31.  

2.  Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Mockfjärds Atletklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare 
under perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31. Beräknad arbetstid 
uppgår till 40 timmar per vecka. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 44, 1 sida. 
Ansökan, 2020-10-06, 2 sidor. 
Styrelsebeslut, 2020-10-03, 1 sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-22, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Mockfjärds Atletklubb 
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§ 83 
Personalkostnadsbidrag 2021 - administratör – Björbo IF 
(KFN/2020:140) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Björbo IF personalkostnadsbidrag med 3 261 kronor per månad 
för administratör anställd på deltid (50 %) under perioden 2021-01-01 
till 2021-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Björbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för administratör under 
perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 
till 20 timmar per vecka. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 45, 1 sida. 
Ansökan, 2020-10-05, 2 sidor. 
Styrelsebeslut, 2020-10-05, 1 sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-22, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Björbo IF 
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§ 84 
Personalkostnadsbidrag 2021 - kassör – Björbo IF (KFN/2020:141) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Bevilja Björbo IF personalkostnadsbidrag med 1 750 kronor per månad 
för kassör anställd på deltid (25 %) under perioden 2021-01-01 till 
2021-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Björbo IF ansöker om personalkostnadsbidrag för administratör under 
perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 
till 10 timmar per vecka. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 46, 1 sida. 
Ansökan, 2020-10-27, 2 sidor. 
Styrelsebeslut, 2020-10-05, 1 sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-22, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Björbo IF 
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§ 85 
Personalkostnadsbidrag 2021 - vaktmästare – Gagnefs ridklubb 
(KFN/2020:150) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  Bevilja Gagnefs ridklubb personalkostnadsbidrag med 1 400 kronor 
per månad för vaktmästare anställd på deltid (20 %) under perioden 
2021-01-01 till 2021-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs ridklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för vaktmästare under 
perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 
till 8 timmar per vecka. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-11-11, 1 sida. 
Ansökan, 2020-10-27, 2 sidor. 
Styrelsebeslut, 2020-09-16, 3 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs ridklubb 
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§ 86 
Personalkostnadsbidrag 2021 - kanslist – Gagnefs ridklubb 
(KFN/2020:151) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  Bevilja Gagnefs ridklubb personalkostnadsbidrag med 3 850 kronor per 
månad för kanslist anställd på deltid (55 %) under perioden 2021-01-01 
till 2021-12-31. 

2. Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 
 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs ridklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för kanslist under 
perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31. Beräknad arbetstid uppgår 
till 22 timmar per vecka. 
 
Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-11-11, 1 sida. 
Ansökan, 2020-10-29, 2 sidor. 
Styrelsebeslut, 2020-09-16, 3 sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Gagnefs ridklubb 
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§ 87 
Hjälp till motorburna unga (KFN/2020:133) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att kontakta brevskrivaren för att finna 
möjliga lösningar för att erbjuda unga i kommunen en möjlighet att lära 
mer om motorfordon. 

2. Anse brevet besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit emot ett e-brev med erbjudande från en nyinflyttad 
gagnefsbo. Brevställaren vill gärna hjälpa unga motorintresserade i 
kommunen. Brevställaren har lång erfarenhet och kunnande om att renovera 
fordon och vill gärna dela med sig av det till de unga i kommunen. 
 
Bedömning 
Det finns ett motorintresse bland unga i kommunen. Det här erbjudandet om 
hjälp till unga är generöst och har mottagits väl när idén presenterats för 
gagnefsbor i olika medier. 
 
Fritidsgårdarna har sedan tidigare undersökt möjligheten att driva en 
liknande verksamhet i kommunal regi och varit i kontakt med kommuner 
med liknande önskemål. 
 
Man kan konstatera att kommunal verksamhet är omgärdad av olika 
regelverk som gör att man hittills inte hittat lämplig form för en sådan 
verksamhet, till exempel försäkringsfrågor, arbetsmiljöfrågor och 
säkerhetsfrågor. Därför är det angeläget att undersöka alternativa 
möjligheter att bedriva den här typen av verksamhet. 
 
Exempel på alternativa lösningar: 

• Föreslå att brevskrivaren kontaktar ett studieförbund på orten för att 
undersöka möjligheten att bedriva verksamheten i studiecirkelform 

• Föreslå brevskrivaren att kontakta Mockfjärd motorklubb för att 
undersöka möjligheten till samarbete 

• Uppmuntra och stödja brevskrivaren i att starta en ideell förening som 
driver verksamheten 

• Erbjuda brevskrivaren någon form av projektanställning inom 
fritidsgårdarnas ram med till exempel temakvällar på fritidsgården 
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Finansiering 
I den mån det blir aktuellt med kommunalt stöd, ska detta rymmas inom 
fritidsgårdsverksamhetens budgetram. Fritidsgårdsverksamheten är för 
närvarande under utredning och beslut om framtida organisation och därmed 
även budgetutrymme, förväntas i februari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 47, 2 sidor. 
Hjälp till motorburna unga, 2020-10-01, 2 sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-23, 2 sidor. 
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§ 88 
Nämndinitiativ om sönderkörda vandringsleder (KFN/2020:142) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att i olika kanaler, i samråd med 
berörda aktörer, informera om gällande lagar och förordningar för 
terrängkörning. 

2. Anse nämndinitiativet besvarat. 
 
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. 
 
Bedömning 
Det behövs kontinuerlig information om terrängkörningslagen och 
terrängkörningsförordningen i olika kanaler. Ett förslag är att ha information 
om terrängkörning i samband med någon aktivitet på fritidsgårdarna. Den 
traditionella annonseringen i de kommunala annonsbladen samt i sociala 
medier har genomförts, men behöver vara regelbundet återkommande.  
 
Finansiering 
Annonskostnader ryms inom befintlig ram för fritidsenheten. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 48, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KFN 201015 § 66, 1 sida. 
Nämndinitiativ, 2020-10-15, 1 sida. 
 
Lagrum 
Terrängkörningslagen (1975:1313) 
Terrängkörningsförordningen (1978:594) 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-23, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Mathias Bengtsson (KD) 
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§ 89 
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. Ge förvaltningschefen i uppdrag att under våren 2021 kartlägga de 
ekonomiska konsekvenserna av Corona-pandemin hos ideella 
föreningar i kommunen samt vid behov föreslå åtgärder. 

2. Anse nämndinitiativet besvarat. 
 
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. 
 
Bedömning 
Under september utlystes ett akutbidrag att söka för föreningar i kommunen 
som drabbats hårt ekonomiskt av Corona-pandemin. 11 ansökningar kom in 
och 5 av dessa resulterade i ett ekonomiskt akutbidrag.  
 
Att undersöka statusen på alla bidragsberättigade föreningar inom kultur- 
och fritidsnämndens ansvarsområde bedöms som en viktig åtgärd under 
rådande omständigheter. När undersökningen genomförts bör en analys av 
resultatet göras av förvaltningen och, om så erfordras, förslag till 
stödåtgärder tas fram och presenteras för nämnden för beslut. 
 
Finansiering 
Finansiering sker inom befintlig budgetram. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mathias Bengtsson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 201105 § 49, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, KFN 201015 § 67, 1 sida. 
Nämndinitiativ, 2020-10-15, 1 sida. 
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Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-23, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Mathias Bengtsson (KD) 
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§ 90 
Ordföranderapport (KFN/2018:137) 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

• Många inställda möten 

• Verksamhetsrapport till kommunfullmäktige 

• Budgetberedning 

• Ottilia Adelborg - avtal 
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§ 91 
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, 2020-11-06, 1 sida. 
Arbetsutskottet 2020-11-05, §§ 35-50. 
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§ 92 
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 
85-87/2020, Verksamhetsbidrag 
88/2020, Investeringsbidrag 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-11-04, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut 2020-11-04, 1 sida. 
 


