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 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-25 1 (20) 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:33 
 
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) 
Jan Forsstedt (S) 
 

Tjänstemän 
Eva Nordström, bitr. kultur- och fritidschef 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef §§ 12-13, 16, 18-20, 22 
Helene Örnebring, ekonom, §§ 15-17 
 

Övriga 
Mikael Hellgren, Björbo IF, § 12 
 
Justering 
Justerare 
Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2021-04-01, kl. 08:30 §12-§25 
 
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 2021-03-25 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§12-§25 2021-04-06 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2021-04-28 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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KFN/2019:84 

KFN § 12 
 

Förstudie för åtgärder av Björbo ishall – information 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Björbo ishall är i stort behov av åtgärder. För att ta fram ett grundligt 
beslutsunderlag för eventuella framtida åtgärder har en gedigen förstudie 
gjorts. Den beskriver fastighetens nuvarande status samt utvecklingspotential. 

Bedömning 
Dialog har under lång tid förts med Björbo IF som bedriver verksamhet i 
ishallen. Föreningen har bland annat framfört önskemål om nya 
omklädningsrum i direkt anslutning till ishallen samt förrådsutrymmen. 
Det behovet är rimligt och skulle främja föreningens möjlighet till att 
bedriva och utveckla verksamheten. 

Finansiering 
Förstudien har finansierats av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-18, 1 sida. 

Björbo ishall – Gagnefs kommun, Teknikinventering och energikartläggning 
av ishall, 2020-10-20, 52 sidor. 

Björbo ishall – Gagnefs kommun, Uppföljning av teknisk status i oktober 
2020, 2020-11-09, 12 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
Björbo IF + handling 
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KFN/2021:4 

KFN § 13 
 

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, 2021-03-18, 1 sida. 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2021-02-19 till 2021-03-18, 1 sida. 
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KFN/2018:135 

KFN § 14 
 

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 200514 § 25 
KFN/2020:15 

Ny organisation för fritidsgårdsverksamheten i 
Gagnefs kommun 
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.

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-12, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2021-03-12, 1 sida. 
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KFN/2021:9 

KFN § 15 
 

Bokslut 2020-12-31 kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ”Bokslut 2020-12-31 Kultur- och fritidsnämnden” till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förändring emot tidigare prognos slutade på 819 tkr. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210311 § 4, 1 sida. 
Bokslut 2020 Kultur- och fritidsnämnden, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-24, 1 sida. 
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KFN/2021:9 

KFN § 16 
 

Verksamhetsberättelse 2020 kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna ”Verksamhetsberättelse 2020 Kultur- och fritidsnämnden”. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden gör ett överskott med 1 124 tkr för 2020. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210311 § 5, 1 sida. 
Verksamhetsberättelse 2020 Kultur- och fritidsnämnden, 10 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-24, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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KFN/2021:3 

KFN § 17 
 

Budget 2022 - behovsbeskrivning kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Fastställa ”Behovsbeskrivning 2022 för kultur- och 
fritidsförvaltningen” med följande ändringar samt översända den till 
budgetberedningen. 

-”Snabbslanten” ändras till ”Delaktighetsprojekt”  

-”Fortbildning bibliotekspersonal” ändras till ”Fortbildning och 
verksamhetsutveckling” 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen har i samarbete med ansvariga för förvaltningens 
enheter sammanställt kultur- och fritidsnämndens behovsbeskrivning inför 
budget 2022. 

Förslag till beslut 
Liggande förslag till beslut är fastställa ”Behovsbeskrivning 2022 för kultur- 
och fritidsförvaltningen” samt översända den till budgetberedningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Kotilainen (C): Att ”Snabbslanten” ändras till ”Delaktighetsprojekt” 
samt att ”Fortbildning bibliotekspersonal” ändras till ”Fortbildning och 
verksamhetsutveckling”. 

Mathias Bengtsson (KD): Att till behovsbeskrivningen lägga till "Höjda 
föreningsbidrag 200 tkr". 

Birgitta Ihlis (M): Avslag till Mathias Bengtsson (KD) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden meddelar att först ställs liggande förslag mot ordförandens 
ändringsförslag, därefter hanteras Mathias Bengtsson (KD) tilläggsförslag. 

Beslutsgång om ändringsförslag 
Ordföranden ställer liggande förslag mot sitt eget ändringsförslag och finner 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsgång om tilläggsförslag 
Ordföranden ställer Mathias Bengtsson (KD) tilläggsförslag mot avslag och 
finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller att avslå förslaget. 
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Omröstning begärs. 
 

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

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster, 5 nej-röster. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå tilläggsförslaget. 
 

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: 2 5  

Reservation 
Mot beslut reserverar sig Mathias Bengtsson (KD) och Ola Granath (KOSA) 
till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210311 § 6, 1 sida. 
Behovsbeskrivning 2022 för kultur- och fritidsförvaltningen, 2 sidor. 
Plan budgetprocess 2022, 2 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-03, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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KFN/2020:2 

KFN § 18 
 

Redovisning av internkontrollplan 2020 kultur- och 
fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen för uppföljning av internkontrollplan 2020 för 
kultur- och fritidsnämnden. 

Motivering till beslut 
Redovisningen är genomgången och befunnen tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning har gjorts av internkontrollplan 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
Internkontroll är en process genom vilken kommunstyrelsen, nämnder, 
ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens 
mål uppnås på följande områden:  

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• tillförlitlig finansiell rapportering  
• efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer  
 
Varje år görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och 
verksamheter inom förvaltningens ansvarsområde för att hitta svaga punkter 
i processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen 
resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter. 

Bedömning 
Den aktuella internkontrollplanen 2020 för kultur- och fritidsnämnden 
består av tre punkter. En genomgång har gjorts av dessa. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210311 § 7, 1 sida. 
Uppföljning av internkontrollplan 2020 Kultur- och fritidsnämnden, 5 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-04, 2 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KFN 200213 § 4 
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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KFN/2021:12 

KFN § 19 
 

Internkontrollplan 2021 kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta internkontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden.  

Motivering till beslut 
En internkontrollplan har upprättats. 

Ärendebeskrivning 
Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att 
kommunens mål uppnås på följande områden:  

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• tillförlitlig finansiell rapportering  
• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

Bedömning 
Som underlag till internkontrollplanen görs en risk- och konsekvensanalys 
av viktiga processer och verksamheter inom nämndens ansvarsområde. 
Syftet är att hitta svaga punkter i processen och säkerställa att fel eller 
avbrott inte uppstår. Analysen resulterar i kontrollområden och 
kontrollpunkter och åtgärder genomförs för att avlägsna bristerna.  
Den aktuella internkontrollplanen 2020 för kultur- och fritidsförvaltningen 
består av tre punkter.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210311 § 8, 1 sida. 
Internkontrollplan 2021 Kultur- och fritidsnämnden, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-05, 1 sida. 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-25 13 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

 

KFN/2021:13 

KFN § 20 
 

Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 för 
kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna ”Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2020” för 
kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska årligen följas upp. Syftet är att främja 
systematik och överblick av arbetsmiljöarbetet och att säkerställa att 
arbetsplatsen har en god arbetsmiljö samt att man åtgärdar eventuella brister. 

Bedömning 
Uppföljningen beskriver väl det arbete som gjorts under 2020 avseende 
arbetsmiljön. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210311 § 9, 1 sida. 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbete 2020 
Kultur- och fritidsnämnden, 12 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-05, 1 sida. 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-25 14 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

 

KFN/2021:7 

KFN § 21 
 

2021 års bidrag till studieförbunden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Basera 2021 års bidrag till studieförbunden på verksamhetsåret 2019. 

2. Betala ut grund-, målgrupps- och volymbidrag samtidigt i en enda 
utbetalning. 

Ärendebeskrivning 
Dalarnas bildningsförbund föreslår i en skrivelse att kommunen baserar 
2021 års bidrag på verksamhetsåret 2019, det vill säga de bidrag som 
betalades ut 2020. Detta bör göras både 2021 och 2022 för att inte låta 
pandemiåren påverka verksamheten i negativ riktning. 

Bedömning 
Pandemin har påverkat hela vårt samhällsliv. Folkbildningen har liksom 
flera andra verksamheter fått ställa om till ett delvis nytt arbetssätt med 
digitala lösningar för studiecirklar, möten och kulturarrangemang.  
 
Studieförbunden ser en betydande minskning av inkomster i form av 
kursavgifter, samtidigt som studieförbundens fasta kostnader för personal, 
lokaler och organisationen i övrigt finns kvar. Det är därför motiverat att 
kommunen inte minskar sitt bidrag, något som skulle kunna påverka 
studieförbunden negativt under en lång tid, även efter pandemin.  
 
Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att göra tillämpningar för 2021 års 
statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte påverkar fördelningen 
av kommande års statsbidrag och Dalarnas bildningsförbund önskar att 
kommunerna kan göra det samma för studieförbunden. 
 
Om man beslutar att reprisera 2020 års bidragsnivåer finns det ingen 
anledning att dela upp utbetalningen av grundbidraget i februari och 
målgrupps- och volymbidragen i maj, utan alla bidragen kan betalas ut på en 
och samma gång under 2021. 

Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 310. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210311 § 10, 2 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-10, 2 sidor. 
Information från Dalarnas bildningsförbund, 2021-02-09, 3 sidor. 

Tidigare beslut 
KF 970227 § 7 

Protokollsutdrag 
Dalarnas bildningsförbund 
ABF 
Bilda 
Studiefrämjandet 
Studieförbundet vuxenskolan 
NBV 
Sensus 
Kulturens bildningsförbund 
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KFN/2021:11 

KFN § 22 
 

Förändrade villkor för Lokalt aktivitetsstöd 2020 på grund av 
covid-19-pandemin 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Betala ut lokalt aktivitetsstöd 2020 med 2019 års inrapporterade 
aktivitetstimmar som underlag. 

Motivering till beslut 
Nämndens ambition är att idrotts- och fritidsföreningar inte ska drabbas 
ekonomiskt på grund av att restriktioner för att begränsa smittspridningen gjort 
det omöjligt att upprätthålla ordinarie verksamhet under verksamhetsåret 2020. 

Ärendebeskrivning 
Inrapporterade aktivitetstimmar från föreningarna förväntas minska 2020 i 
förhållande till år 2019. Anledningen är de restriktioner som idrottsföreningarna 
haft att anpassa sig till under större delen av 2020. Det lokala aktivitetsstödet 
består av en del som finansieras med statliga medel och en del som finansieras 
av kommunen. 
 
Så här skriver Riksidrottsförbundet på sin hemsida angående det statliga 
stödet: 

”Kommer LOK-stödet till föreningar påverkas av inställda aktiviteter? 

Nej, det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer inte att minska för att 
det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. 
Föreningar kan därmed räkna med ungefär lika stort stöd som om 
verksamheten hade pågått som vanligt. Exakt hur modellen ska se ut är inte 
klart. Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter 
som vanligt. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om föreningen 
beslutat att man inte kan träna med hänsyn till att minska smittspridningen, 
eller har möjlighet att bedriva träning under denna tid. Men vi kan idag inte 
svara på exakt hur det kommer bli.” 

Bedömning 
Även det kommunala stödet bör ligga kvar på 2019 års nivå. Det sker 
enklast genom att använda inrapporterade aktivitetstimmar från 2019 som 
beräkningsgrund för bidragsutbetalningar år 2020. 

Finansiering 
Medel finns i budget. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210311 § 11, 2 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-02, 2 sidor. 
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KFN/2020:13 

KFN § 23 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än 
ett år gamla och inte besvarade 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-03-18, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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KFN/2018:137 

KFN § 24 
 

Ordföranderapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Budgetprocess, bokslutsdag 

• Framtidens kultur, webbinarium 
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KFN/2021:5 

KFN § 25 
 

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, 2021-03-16, 1 sida. 
Arbetsutskottet 2021-03-11, §§ 4-11. 

 


