
Gagnefs kommun Innehållsförteckning 
 
 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020 
 
 
2020-02-13 

§ 1 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 2 Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
§ 3 Dokumenthanteringsplan Personalhandlingar 
§ 4 Internkontrollplan 2020 för Kultur- och fritidsnämnden 
§ 5 Personalkostnadsbidrag vaktmästare 2020 - Dala-Floda IF 
§ 6 Ordföranderapport 
§ 7 Anmälan av utskottets protokoll 
§ 8 Anmälan av delegationsbeslut 
 
2020-03-19 

§ 9 Biblioteksplan för Gagnefs kommun 2020-2023 
§ 10 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 11 Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
§ 12 Verksamhetsberättelse 2019 Kultur- och fritidsnämnden 
§ 13 Budget 2021 - behovsbeskrivning Kultur- och fritidsnämnden 
§ 14 Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens uppfyllandemål för mandatperioden         

2019-2022, verksamhetsåret 2019 
§ 15 Ny organisation för fritidsgårdsverksamheten i Gagnefs kommun 
§ 16 Prioriteringsordning gällande större fritidsanläggningar i kommunen 
§ 17 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 18 Ordföranderapport 
§ 19 Anmälan av utskottets protokoll 
§ 20 Anmälan av delegationsbeslut 
 
2020-05-14 

§ 21 Samverkansavtal - Bibliotekssamverkan i Dalarna 
§ 22 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 23 Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
§ 24 Kulturpris 2020 
§ 25 Ny organisation för fritidsgårdsverksamheten i Gagnefs kommun 
§ 26 Dokumenthanteringsplan - Kultur- och fritidsnämnden 
§ 27 Prognos 2020-03-31 Kultur- och fritidsnämnden 
§ 28 Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Kultur- och fritidsnämnden 
§ 29 Personalkostnadsbidrag 2020 - Friluftsfrämjandet Gagnef 
§ 30 Ordföranderapport 
§ 31 Anmälan av utskottets protokoll 
§ 32 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 33 Budget 2021 - konsekvensanalys utifrån "Behovsbeskrivning 2021 för Kultur- och 

fritidsnämnden 
 
 
 



 

 

2020-09-03 

§ 34 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 35 Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista  
§ 36 Behovsprövat ekonomiskt stöd till föreningar i Gagnefs kommun med anledning av 

Corona-pandemin 
§ 37 Personalkostnadsbidrag 2020 - Gagnefs golfklubb, vaktmästare 
§ 38 Personalkostnadsbidrag 2020 - Gagnefs golfklubb, kanslist 
§ 39 Personalkostnadsbidrag 2020 - Djurmo/Sifferbo IF, städare 
§ 40 Personalkostnadsbidrag 2020 - Djurmo/Sifferbo IF, kansli/vaktmästeri 
§ 41 Uppföljning av analys av resultat från ungdomsenkäten LUPP 
§ 42 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 43 Ordföranderapport 
§ 44 Anmälan av utskottets protokoll 
§ 45 Anmälan av delegationsbeslut 
 
2020-10-15 

§ 46 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 47 Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
§ 48 Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Kultur- och fritidsnämnden 
§ 49 Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens uppfyllandemål för mandatperioden 2019-

2022, delår per 2020-08-31 
§ 50 Ny lokal för fritidsgårdsverksamhet 
§ 51 Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 – Gagnefs intresseförening 
§ 52 Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 – Mockfjärds atletklubb 
§ 53 Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 – Sifferbo By Ideella Förening 
§ 54 Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 – Forsgärdets bystugeförening 
§ 55 Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 – Bäsna bygdegårdsförening 
§ 56 Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 – Bröttjärna 

bygdegårdsförening 
§ 57 Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 – Logen 3399 Björbo av 

IOGT.NTO 
§ 58 Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 – Röda Korset, Gagnefskretsen 
§ 59 Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 – Kf Strandbackens folkpark 
§ 60 Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 – Gagnefs bouleklubb 
§ 61 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2021 
§ 62 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2021 
§ 63 Ordföranderapport 
§ 64 Anmälan av utskottets protokoll 
§ 65 Anmälan av delegationsbeslut 
§ 66 Nämndinitiativ om sönderkörda vandringsleder 
§ 67 Nämndinitiativ om att kartlägga hur föreningar drabbats ekonomiskt av Coronapandemin 

samt hur ett ekonomiskt bidrag kan utformas till drabbade föreningar 
§ 68 Tillfälligt behovsprövat bidrag med anledning av covid-19 – Gagnefs spelmanslag 
 
2020-11-19 

§ 69 Taxa för kopiering gällande ideella föreningar i Gagnefs kommun 
§ 70 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
§ 71 Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
§ 72 Budgetuppföljningsprognos 2020-10-31 Kultur- och fritidsnämnden 
§ 73 Sommaraktiviteter för barn och unga 2020 – redovisning 



 

 

§ 74 Personalkostnadsbidrag 2021 - städning av klubbstuga/gym – Djurmo/Sifferbo IF 
§ 75 Personalkostnadsbidrag 2021 - kansli och vaktmästeri tjänst – Djurmo/Sifferbo IF 
§ 76 Personalkostnadsbidrag 2021 - vaktmästarsysslor – Gagnefs IF 
§ 77 Personalkostnadsbidrag 2021 - kanslist – Friluftsfrämjandet Gagnef 
§ 78 Personalkostnadsbidrag 2021 – kansliarbete – Gagnefs Orienteringsklubb 
§ 79 Personalkostnadsbidrag 2021 - bokföring – Gagnefs Orienteringsklubb 
§ 80 Personalkostnadsbidrag 2021 - kanslist/administration – Gagnefs Golfklubb 
§ 81 Personalkostnadsbidrag 2021 - vaktmästare/banarbete – Gagnefs Golfklubb 
§ 82 Personalkostnadsbidrag 2021 - vaktmästare – Mockfjärds Atletklubb 
§ 83 Personalkostnadsbidrag 2021 - administratör – Björbo IF 
§ 84 Personalkostnadsbidrag 2021 - kassör – Björbo IF 
§ 85 Personalkostnadsbidrag 2021 - vaktmästare – Gagnefs ridklubb 
§ 86 Personalkostnadsbidrag 2021 - kanslist – Gagnefs ridklubb 
§ 87 Hjälp till motorburna unga 
§ 88 Nämndinitiativ om sönderkörda vandringsleder 
§ 89 Nämndinitiativ om att kartlägga hur föreningar drabbats ekonomiskt av Coronapandemin 

samt hur ett ekonomiskt bidrag kan utformas till drabbade föreningar 
§ 90 Ordföranderapport 
§ 91 Anmälan av utskottets protokoll 
§ 92 Anmälan av delegationsbeslut 
 


