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 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-02 1 (12) 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-15:35 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Anette Kotilainen (C), ordförande 
Maria Svensson (C) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Birgitta Ihlis (M) 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 
Mathias Bengtsson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Jan Forsstedt (S) tjänstgörande för Peter Törnblom (S) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Eva Vogt (M) 
Ola Granath (KOSA) 
 
Tjänstemän 
Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 
 
Justering 
Justerare 
Ingegerd Kull Hanses (KOSA) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2021-09-06, kl. 16:00 §39-§48 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Ulrika Gradén  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Anette Kotilainen (C)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Ingegerd Kull Hanses (KOSA)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-02 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§39-§48 2021-09-07 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2021-09-29 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Ulrika Gradén 
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KFN/2021:4 

KFN § 39 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhet, innehållande: 
• Bibliotek 
• Kultur 
• Fritid 
• Fritidsgårdar 
• Personal 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-07-16, 1 sida. 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2021-05-16 till 2021-08-22, 2 sidor. 
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KFN/2018:135 

KFN § 40 
 

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, 2021-08-24, 1 sida. 
Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2021-08-24, 2 sidor. 
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KFN/2019:103 

KFN § 41 
 

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden mandatperioden 
2018-2022 - revidering 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Anta delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning för mandatperioden har 
reviderats efter en omorganisation av förvaltningen där tjänsterna gjorts om. 
De punkter som ändrats är nr 5.1 där delegaten fritidsansvarig bytts ut mot 
enhetschef fritid och fritidsgårdar samt punkt 5.3 där förvaltningschefen bytts 
ut mot enhetschef fritid och fritidsgårdar. I övrigt är delegationsordningen 
oförändrad. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KFN AU 210819 § 19, 1 sida. 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
mandatperioden 2018 – 2022, 2021-07-27, 9 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-07-27, 1 sida. 
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KFN/2021:30 

KFN § 42 
 

Medborgarförslag om fritidsbank i Gagnefs kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget om en fritidsbank i 

Gagnefs kommun. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare föreslår att kommunen ska ha en fritidsbank med begagnad 
sport- och fritidsutrustning för gratis utlån till personer i alla åldrar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-08-25, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2021-01-28, 2 sidor. 
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KFN/2021:31 

KFN § 43 
 

Medborgarförslag om en discgolfbana i Djurås 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit om byggande av en discgolfbana i 
Djurås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-08-25, 1 sida. 
Medborgarförslag, 2021-01-28, 3 sidor. 
 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-02 8 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

 

KFN/2020:13 

KFN § 44 
 

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. 

Underlag 
KF 2020-06-15 § 101, Redovisning av motioner och medborgarförslag 
som är mer än ett år gamla och inte besvarade, 3 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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KFN/2021:76 

KFN § 45 
 

Nämndinitiativ om en discgolfbana i Djurås 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda frågan om discgolfbana i 

Djurås. 

Ärendebeskrivning 
Vid Kultur och fritidsnämndens möte 2021-05-27 lade ledamoten 
Mattias Bengtsson (KD) fram nämndinitiativ om att anlägga en 
discgolfbana. I nämndinitiativet föreslås förvaltningen få följande 
uppdrag: 
 
• 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 

Bedömning 
Intresset för spontanidrott är stort. En discgolfbana med ett centralt 
läge skulle kunna få god användning under de rätta förutsättningarna.  

Finansiering 
I uppdraget ingår att ta fram ett kostnadsunderlag. Driftsbidrag till en 
eventuell ny anläggning beräknas kunna täckas inom befintlig ram. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KFN AU 210819 § 20, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KFN 210527 § 38, 1 sida. 
Nämndinitiativ, 2021-05-27, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-07-27, 1 sida. 
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KFN/2018:137 

KFN § 46 
 

Ordföranderapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 
• Ottilia Adelborgmuseet, sommarutställning 
• Utdelning av kulturpris 
• Utdelningen av utmärkelse för idrottsprestationer 
• Invigning av vandringsled Bodarna 
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KFN/2021:5 

KFN § 47 
 

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, 2021-08-24, 1 sida. 
Arbetsutskottet 2021-08-19, §§ 19-20. 
Arbetsutskottet 2021-06-17, § 18. 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-02 12 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

 

KFN/2018:136 

KFN § 48 
 

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 
6, 8/2021, Projektbidrag 
7, 36, 44-46, 53-54/2021, Investeringsbidrag 
9, 14, 17/2021, Arrangörsbidrag 
10-13, 37-39/2021, Grund- volym- och målgruppsbidrag 
15-16, 40-43/2021, Driftbidrag för byggnad med kulturhistoriskt värde 
18-34/2021, Verksamhetsbidrag 
35/2021, Spontanidrottsbidrag 
47-52, 55-58/2021, Drift- och anläggningsbidrag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-24, 1 sida. 
Lista över delegationsbeslut 2021-08-24, 3 sidor. 
 

 
 


