
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-27 1 (15) 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

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

Tjänstgörande ersättare 
Johan Eriksson (C) tjänstgörande för Maria Svensson (C) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Jan Forsstedt (S) 
Eva Vogt (M) 
Ola Granath (KOSA) 
Lukas Karlhager (KD) 
 

Tjänstemän 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 
Eva Nordström, bitr. kultur- och fritidschef 
Jenz Ek, avdelningschef ekonomi, §§ 29-30 
Gunilla Tegen, kultursekreterare, § 33 
 
Justering 
Justerare 
Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2021-06-01, kl. 07:30 §27-§38 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Anette Kotilainen (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Mathias Bengtsson (KD)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-27 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§27-§38 2021-06-01 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2021-06-23 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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KFN/2021:4 

KFN § 27 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

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

• Rapporter 

• Kultur 

• Bibliotek 

• Fritid 

• Fritidsgårdar 

• Sommarlov - fritidsgårdar 

• Personal 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-04, 1 sida. 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2021-03-18 till 2021-05-15, 2 sidor. 
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KFN/2018:135 

KFN § 28 
 

Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
inför sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-07, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-07, 2 sidor. 
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KFN/2020:157 

KFN § 29 
 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 kultur- och 
fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 
”Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 kultur- och fritidsnämnden”. 

2. Lägga ”Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 kultur- och 
fritidsnämnden” till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar för helåret ett överskott på 570 tkr. 
Verksamheterna påverkas dock i relativt stor utsträckning av pandemin och 
de restriktioner som denna medför. Därför bedöms prognosen vara mer 
osäker än normalt. 

Åtgärder för budget i balans 
Enligt Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2021 som 
fastställdes av kommunstyrelsen 2020-11-24 § 184 ska nämnder som 
redovisar en negativ prognos beskriva vilka åtgärder som nämnden vidtar 
för att nå en budget i balans. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beräknas lämna ett överskott vid årets slut 
och behöver inte vidta några åtgärder för att nå en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-26, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Kultur- och fritidsnämnden, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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KFN/2021:3 

KFN § 30 
 

Budget 2022, kultur- och fritidsnämnden - behovsbeskrivning 
2022 – komplettering 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Fastställa ”Budget 2022, kultur- och fritidsnämnden - behovsbeskrivning 2022 
– komplettering” samt översända den till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Den av nämnden framtagna ”Behovsbeskrivning 2022 för kultur- och 
fritidsförvaltningen” har på budgetberedningens uppdrag kompletterats med 
svar på fem av beredningen ställda frågor. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210512 § 17, 1 sida. 

Budget 2022, kultur- och fritidsnämnden - behovsbeskrivning 2022 
– komplettering, 2021-05-12, 3 sidor. 

Protokollsutdrag, KFN 210325 § 17, 2 sidor. 

Behovsbeskrivning 2022 för kultur- och fritidsförvaltningen, 2 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-12, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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KFN/2020:1 

KFN § 31 
 

Fastställande av nya datum för tillkännagivande och utdelning 
av Ottilia Adelborg-priset 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Fastställa den 6 december (eller närmaste helgfria dag) vartannat år från 
och med år 2021 som nytt datum för tillkännagivande av mottagare av 
Ottilia Adelborg-priset. 

2. Fastställa den 9 april (eller närmaste helgfria dag) vartannat år från och 
med år 2022 som nytt datum för utdelning av Ottilia Adelborg-priset. 

Ärendebeskrivning 
Ottilia Adelborgmuseet - ideell förening har i en skrivelse föreslagit nya 
datum för tillkännagivande och utdelning av Ottilia Adelborg-priset. Enligt 
förslaget kan elever i årskurs 3 i Gagnefs skolor då delta i omröstning av 
pristagare och vid prisutdelning under samma läsår. Ottilia Adelborgmuseet 
beräknas få fler besökare om våren till utställningen om pristagare. 

Bedömning 
Ottilia Adelborg-priset instiftades av Gagnefs kommun till minne av 
Ottilia Adelborg år 2000. Prissumman om 20 000 kronor har sedan dess 
tilldelats 11 barnboksillustratörer vartannat år. 
 
Kultur- och fritidsnämnden utser en jury som nominerar kandidater till 
priset. Elever i årskurs 3 i Gagnef kommuns skolor röstar fram pristagare 
bland de nominerade. Det är kommunstyrelsen som delar ut priset. 
Kommunfullmäktiges ordförande deltar i en ceremoni i Gagnefs kommuns 
regi. I samband med ceremonin arrangeras en utställning om pristagaren. 
 
Tidigare år har elevernas omröstning ägt rum på Ottilia Adelborgs 
namnsdag 9 april och prisutdelningen på Ottilia Adelborgs födelsedag 6 
december. Det betyder dock att de elever som går i årskurs 3 när 
omröstningen sker redan har börjat årskurs 4 när prisutdelningen äger rum i 
december. Det betyder också att de har en annan lärare och möjligtvis bytt 
klass och skola. 
 
I en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden föreslår Ottilia Adelborgmuseet 
- ideell förening att datum för tillkännagivande fastställs till 6 december från 
och med år 2021 och datum för utdelning av Ottilia Adelborg-priset 
fastställs till 9 april från och med år 2022.  
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I skrivelsen framför Ottilia Adelborg - ideell förening även som argument 
att utställningen om pristagare skulle dra fördel av att arrangeras om våren 
då museet är mer välbesökt. 
 
Förvaltningen instämmer i de argument som framförs i skrivelsen. 

Finansiering 
Förvaltningen bedömer att besluten inte medför några ekonomiska eller 
juridiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210512 § 13, 2 sidor. 
Ottilia Adelborg ideell förening, skrivelse 2019-10-17, 1 sida. 
Reglemente gällande Ottilia Adelborg-priset, KF 021128 § 179, 
dnr KS/2001:276, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-04-27, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Ottilia Adelborg ideell förening 
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KFN/2021:52 

KFN § 32 
 

Minskade öppettider på biblioteken 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
På grund av färre personal i och med en omorganisation i förvaltningen 
minskar biblioteket sina öppettider med åtta timmar per vecka från och med 
den 23 augusti. 

Bedömning 
På grund av omorganisationen i kultur- och fritidsförvaltningen har en 
personal på biblioteket fått övergå till att arbeta övergripande för alla 
förvaltningens fyra enheter. Således är det fem personal i stället för sex som 
bemannar kommunens fyra bibliotek. Det får till följd att biblioteket måste 
minska sina öppettider med åtta timmar. De minskade öppettiderna kommer 
att drabba Mockfjärds bibliotek där det bedöms få minst påverkan. Ett 
kvällspass och ett förmiddagspass på fyra timmar vardera tas bort. Det 
betyder att öppettiderna minskar från nuvarande 28 till 20 timmar. Som 
jämförelse är öppettiderna på huvudbiblioteket i Djurås 36 timmar i veckan, 
Dala-Floda 6 timmar och Björbo 4,5 timmar. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210512 § 14, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-04-28, 1 sida. 
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KFN/2021:66 

KFN § 33 
 

Enkätundersökning av ideella föreningar under 
coronapandemin 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2. Genomföra ytterligare en kartläggning våren 2022. 

Motivering till beslut 
Kartläggningen visar inte på något akut behov av insatser för föreningslivet 
i kommunen. Dock bör man vara vaksam på de långsiktiga konsekvenserna, 
varför ytterligare en kartläggning ska genomföras våren 2022. 

Ärendebeskrivning 
Ledamoten Mattias Bengtsson (KD) lade vid kultur- och fritidsnämnden 
2020-10-15 ett nämndinitiativ avseende kartläggning och åtgärder för 
kommunens föreningsliv med anledning av Covid-19 pandemin. 

Bedömning 
Undersökningen av hur föreningslivet drabbats, visar inga akuta problem för 
föreningslivet i kommunen. Dock kan de långsiktiga konsekvenserna 
fortfarande visa sig allvarliga. Därför föreslås att ytterligare en kartläggning 
genomförs våren 2022 och att insatser sätts in vid behov 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210512 § 15, 1 sida. 
Enkät om corona-pandemins påverkan på lokala föreningslivet, 
sammanställning, 13 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-12, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 
KFN, 201119, § 89, dnr KFN/2020:143 
KFN 201015, § 67, dnr KFN/2020:143 
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KFN/2018:98 

KFN § 34 
 

Utredning av Ottilia Adelborgmuseet 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att utreda Ottilia Adelborgmuseets 
framtida organisation efter en inkommen skrivelse från Ottilia Adelborgmuseet 
– Ideell förening. Utifrån det uppdraget avser förvaltningen att anlita en 
extern utredare som utifrån givna direktiv gör en utredning som ska fungera 
som beslutsunderlag för hur kommunens uppdrag till föreningen ska se ut 
från och med 2022-01-01 när nuvarande avtal har löpt ut. Utredningen 
beräknas vara klar under hösten 2021. Förvaltningen återkommer med 
förslag till direktiv. 

Finansiering 
Medel finns i budget och tas från verksamhet 315. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210512 § 16, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-12, 1 sida. 
Ottilia Adelborgsmuseets organisation och omförhandling av avtal med 
Gagnefs kommun, 2020-10-21, 2 sidor. 

Drift av Ottilia Adelborgmuseet 20190101-20211231, avtal, 2018-12-14, 
3 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
KFN 210225 § 8 
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KFN/2018:137 

KFN § 35 
 

Ordföranderapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Budgetprocess, budgetberedning 

• Ottilia Adelborgmuseet, styrelsemöte 
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KFN/2021:5 

KFN § 36 
 

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, 2021-05-07, 1 sida. 
Arbetsutskottet 2021-05-12, §§ 12-17. 
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KFN/2018:136 

KFN § 37 
 

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 
1/2021, Spontanidrottsbidrag 
2/2021, Investeringsbidrag 
3-5/2021, Arrangörsbidrag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-07, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut 2021-05-07, 1 sida. 
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KFN/2021:76 

KFN § 38 
 

Nämndinitiativ om att anlägga en discgolfbana 

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: 

• undersöka möjligheten och kostnaden för att röja upp och förbereda den 
föreslagna platsen för en discgolfbana 

• försöka hitta en lämplig förening som kan tänka sig sköta driften av en 
discgolfbana på den föreslagna platsen 

• återkomma till kultur- och fritidsnämnden med förslag till beslut för att 
en discgolfbana ska komma på plats 

Beslutsunderlag 
Nämndinitiativ, 2021-05-27, 1 sida. 
 
Protokollsutdrag 
Beredningen 
 


