
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-25 1 (12) 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 17:00-18:15 
 
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) 
Eva Vogt (M) 
Lukas Karlhager (KD) 
 

Tjänstemän 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 
Helene Örnebring, ekonom 
 
Justering 
Justerare 
Ola Granath (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2021-03-02, kl. 09:00 §4-§11 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Anette Kotilainen (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Ola Granath (KOSA)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-25 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§4-§11 2021-03-02 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2021-03-24 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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KFN/2021:4 

KFN § 4 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhet, innehållande: 

• Bibliotek 

• Kultur 

• Fritid 

• Fritidsgårdar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-18, 1 sida. 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2020-11-11 till 2021-02-18, 1 sida. 
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KFN/2018:135 

KFN § 5 
 

Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 

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 201015 § 66 
KFN/2020:142 

Nämndinitiativ om sönderkörda vandringsleder 

KFN 201015 § 67 
KFN/2020:143 

Nämndinitiativ om att kartlägga hur föreningar drabbats 
ekonomiskt av Coronapandemin samt hur ett ekonomiskt 
bidrag kan utformas till drabbade föreningar

AU 201105 § 50 
KFN/2020:154 

Digitalisering av kort- och nyckelhantering till kommunens 
idrottshallar 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-03, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2021-02-03, 2 sidor. 
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KFN/2020:9 

KFN § 6 
 

Detaljbudget 2021 kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna detaljbudget 2021 för kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens förslag utgår ifrån kommunfullmäktiges beslut ”Verksamhet och 
budget 2021-2023”. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN 210211 § 2, 1 sida. 
Detaljbudget 2021 Kultur- och fritidsnämnden, 2 sidor. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210128 § 1, 1 sida. 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-01-11, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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KFN/2020:15 

KFN § 7 
 

Ny organisation för fritidsgårdsverksamheten i Gagnef kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Fastställa fritidsgårdsverksamhetens organisation i kommunen i enlighet 
med förslaget i beredningsunderlaget ”Fritidsgårdsverksamheten i 
Gagnefs kommun”. Det innebär en fast fritidsgård och utökad 
verksamhet i övriga kommundelar. Ungdomarna ska vara delaktiga i 
planering av verksamheten. Verksamheten ska ha ett utvecklingsfokus 
för att möta nya behov och förändrade förutsättningar. 

2.    Förändringar i verksamheten påbörjas i enlighet med förslaget från och 
med våren 2021 och förändringen är helt genomförd under hösten 2021. 

3.    Förvaltningen har fortsatt uppdraget att undersöka olika alternativ till 
ny lokal. 

Motivering till beslut 
En ny organisation av fritidsgårdsverksamheten krävs för att säkerställa en 
verksamhet av god kvalitet med förutsättningar för en god arbetsmiljö. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden har förvaltningen under hösten 
2019 och våren 2020 utrett fritidsgårdarnas verksamhet i kommunen. 
 
Vid nämndens sammanträde 2020-05-14 lades förvaltningens förslag till 
förändrad organisation fram. Nämnden beslutade då att ge förvaltningen i 
uppdrag att under hösten 2020 börja anpassa verksamheten i enlighet med 
ovan nämnda förslag. En utvärdering av anpassningen samt en 
arbetsmiljöanalys skulle presenteras för nämnden som underlag för ett 
beslut vid första nämndsammanträdet 2021. 
 
Utvärderingen och arbetsmiljöundersökningen presenterades och möjlighet 
till diskussion och frågor gavs vid nämndens första sammanträde 2021. 

Bedömning 
Bedömningen från förvaltningen är att en verksamhetsförändring i enlighet 
med förslaget kommer att ge förbättrade förutsättningar för att verksamheten 
ska kunna bedrivas utifrån det av nämnden fastslagna uppdraget. Det främjar 
även en långsiktigt hållbar verksamhet med goda förutsättningar för en bra 
arbetsmiljö. Lokalfrågan är dock fortfarande inte löst. Det återstår att finna en 
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ändamålsenlig lokal som finansieras utan att ta medel i anspråk som avsatts 
för verksamhet och personal. 

Finansiering 
Idag finns medel i budget för internhyran för de två lokalerna Drömkåken 
och Går´n. Det har dock visat sig att det är omöjligt att hitta en 
ändamålsenlig lokal med en hyra som ryms inom den budgeten. En 
utökning av ram är därför nödvändig för att finansiera en ny lokal, om inte 
budgetutrymmet för verksamhet och personal ska tas i anspråk. 
 
I övrigt kan föreslagna verksamhetsförändringar genomföras inom befintlig 
ram. Vill man utöka verksamheten med lovaktiviteter krävs även här en 
förstärkning av budget. 

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. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag om beslutspunkt 1 och 2 mot 
Mathias Bengtsson (KD) förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden 
bifaller liggande förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Den som röstar ja bifaller liggande förslag. 
Den som röstar nej bifaller Mathias Bengtsson (KD) förslag. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster, 2 nej-röster. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Maria Svensson C X X   
Peter Törnblom S X X   
Eva-Lotta Törnblom Nises S X X   
Birgitta Ihlis M X X   
Ingegerd Kull Hanses KOSA – Ola Granath (KOSA) X  
Mathias Bengtsson KD X X  
Anette Kotilainen C X X   

   Totalsumma: 5 2  
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Reservation 
Mot beslut reserverar sig Mathias Bengtsson (KD) och Ola Granath (KOSA) 
och lämnar en skriftlig reservation, bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-01-21, 2 sidor. 
Utvärdering av fritidsgårdsverksamheten hösten 2020, 2021-02-18, 13 sidor. 
Fritidsgårdsverksamheten i Gagnefs kommun, 2020-02-19, 13 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200514 § 25 
KFN 200319 § 15 
KFN 191017 § 56, dnr KFN/2019:115 
KFN 190905, § 52, dnr KFN/2019:115 
KFN 190516, § 32, dnr KFN/2019:33 
KFN 190321, § 20, dnr KFN/2019:33 
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KFN/2018:98 

KFN § 8 
 

Ottilia Adelborgsmuseets organisation och omförhandling av 
avtal med Gagnefs kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda Ottilia Adelborgmuseets 
framtida organisation. 

Motivering till beslut 
Ett förnyat avtal och beslut om en långsiktigt hållbar lösning för 
museidriften kräver ett väl genomarbetat underlag. 

Ärendebeskrivning 
Ottilia Adelborgmuseet – ideell förening har 2020-10-21 inkommit med en 
skrivelse till Gagnefs kommun. Föreningen uppmanar kommunen att utreda 
museets framtida organisationsform inför att nuvarande avtal mellan 
kommunen och föreningen löper ut 2021-12-31. 

Bedömning 
Ottilia Adelborgmuseet – ideell förening konstaterar i sin skrivelse att det 
finns svårigheter med att driva verksamheten i enlighet med nu gällande 
avtal. För att säkra museets framtid krävs ett fördjupat arbete med att ta 
fram ett förslag till organisationsform som såväl föreningen och kommunen 
ser som en hållbar lösning. 

Finansiering 
Inga anslag i budget 2021 finns för utredningen. Den kommer att tas fram 
inom befintlig budgetram. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210128 § 2, 1 sida. 
Drift av Ottilia Adelborgmuseet 20190101-20211231, avtal, 2018-12-14, 3 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-01-07, 1 sida. 
Ottilia Adelborgsmuseets organisation och avtal med Gagnefs kommun, 
Ottilia Adelborgmuseet – ideell förening, 2020-10-21, 2 sidor. 
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KFN/2018:137 

KFN § 9 
 

Ordföranderapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Ottilia Adelborgs priset 

• Ottilia Adelborg, styrelsemöten 
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KFN/2021:5 

KFN § 10 
 

Anmälan av utskottets protokoll 

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, 2021-02-03, 1 sida. 
Arbetsutskottet 2021-01-28, §§ 1-3. 
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KFN/2018:136 

KFN § 11 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

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 
89, 91/2020, Investeringsbidrag 
90/2020, Spontanidrottsbidrag 
92, 94, 95/2020, Drift- och anläggningsbidrag 
93, 97/2020, Personalkostnadsbidrag 
96/2020, Verksamhetsbidrag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-03, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut 2021-02-03, 1 sida. 

 




