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Justerare       

       

       

       
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-15:55 

 
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) 
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef 

Jenny Nordin, enhetschef fritid och fritidsgårdar, § 1 

Helene Örnebring, ekonom, §§ 1, 3–4 

 
Justering 

Justerare 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2022-02-15, kl. 08:00 §1-§13 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ulrika Gradén  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Anette Kotilainen (C)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Mathias Bengtsson (KD)  

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-10 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§1-§13 2022-02-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2022-03-09 
 

Underskrift 

 

 ________________________________   

Ulrika Gradén 
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KFN/2022:5, KFN/2022:6 

KFN § 1 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidsförvaltningens 

verksamhet, innehållande: 

• Bibliotek 

• Fritid 

• Fritidsgårdar 

• Kultur 

• Personal 

• Rapporter 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande. Kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-01-31, 1 sida. 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2021-11-11 till 2022-02-02, 3 sidor. 

Bokslut 2021 kultur- och fritidsnämnden, dnr KFN/2022:6/04, 1 sida. 
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KFN/2018:135 

KFN § 2 
 

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. Nedan uppräknade uppdrag är slutförda och kan avslutas: 
 

Datum / § / dnr Ärenderubrik 

KF 210308 § 6 

(KS/2021:52) 

KFN/2021:30 

Medborgarförslag om fritidsbank i Gagnefs kommun 

KF 210308 § 7 

(KS/2021:53) 

KFN/2021:31 

Medborgarförslag om discgolfbana i Djurås 

KFN 210527 § 38 

KFN/2021:76 

Nämndinitiativ om att anlägga en discgolfbana 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-02-03, 1 sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2022-01-27, 1 sida. 
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KFN/2021:139 

KFN § 3 
 

Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Fastställa anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2022 

kultur- och fritidsnämnden.  

Ärendebeskrivning 

Nämnderna har som uppgift att utföra den verksamhet som nämnden 

enligt reglemente och fullmäktiges beslut ansvarar för inom den 

ekonomiska ram som fullmäktige i budget har beviljat. Varje nämnd 

ansvarar för att organisera den ekonomiska uppföljningen inom 

nämndens verksamhetsområde. I detta ligger att ha en fortlöpande 

uppföljning av nämndens ekonomi. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-26, 1 sida. 

Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2022 kultur- och 

fritidsnämnden, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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KFN/2021:3 

KFN § 4 
 

Detaljbudget 2022 kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna ”Detaljbudget 2022 kultur- och fritidsnämnden”. 

Ärendebeskrivning 

Nämndens förslag utgår ifrån kommunfullmäktiges beslut ”Verksamhet 

och budget 2022-2024”. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, KFN AU 220127 § 1, 1 sida. 

Detaljbudget 2022 kultur- och fritidsnämnden, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-26, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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KFN/2022:1 

KFN § 5 
 

Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 för 
kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Godkänna "Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2021" 

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 2021 avseende 

arbetsmiljön. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KFN AU 220127 § 2, 1 sida. 

Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2021, 2021-01-14, 

12 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-01-14, 1 sida. 
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KFN/2021:12 

KFN § 6 
 

Redovisning av intern kontrollplan 2021 kultur- och 
fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  Godkänna redovisningen för uppföljning av intern kontrollplan 2021 

för kultur- och fritidsnämnden.  

Motivering till beslut 

Redovisningen är genomgången och befunnen tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning har gjorts av intern kontrollplan 2021 för 

kultur- och fritidsnämnden.  

 

Intern kontroll 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. 

 
Förvaltningens intern kontrollplan omfattar tre punkter. En genomgång 

har gjorts av dessa. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KFN AU 220127 § 3, 1 sida. 

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 kultur- och fritidsnämnden, 

2022-01-14, 6 sidor.  

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-01-14, 1 sida. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-10 9 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

Tidigare beslut i ärendet 

Kfn 2021-03-25 § 19, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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KFN/2022:2 

KFN § 7 
 

Intern kontrollplan 2022 – kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta ”Intern kontrollplan 2022 kultur- och fritidsnämnden”.  

Motivering till beslut 

En intern kontrollplan har upprättats. 

 

Ärendebeskrivning 

Med intern kontroll 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 intern kontrollplanen 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 intern kontrollplanen 2022 för kultur- och fritidsnämnden 

består av tre punkter.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KFN AU 220127 § 4, 1 sida. 

Intern kontrollplan 2022 – kultur- och fritidsnämnden, 2022-01-14, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-01-14, 1 sida. 
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KFN/2018:98 

KFN § 8 
 

Direktiv till utredningen av Ottilia Adelborgmuseets organisation 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Anta direktiv till utredningen av Ottilia Adelborgmuseets framtida 

organisation. 

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 föreslagna direktiv 

gör en utredning som ska fungera som beslutsunderlag för hur kommunens 

uppdrag till föreningen ska se ut from 2023-01-01. 

Direktiv 

Utredningen föreslås innehålla ett konkret förslag till hur kommunens 

uppdrag till föreningen bör se ut. 

 

Följande delar bör utredningen innehålla: 

 

1. Beskrivning av museets organisationsform – historik och nuläge 

Nuvarande och tidigvarande organisationsform med historik kring 

arvet från Ottilia Adelborg med förvaltad konstsamling, Gagnefs 

minnesstuga och så vidare. Kommunens ansvar enligt statuter 

gällande förvaltandet av konstsamlingen och hur den ska 

tillgängliggöras. Hur arvet hänger ihop med alla olika aktörer som 

verkar i olika organisationsformer: kommun, förening, Stiftelsen 

Gagnefs minnesstuga.  

 

2. Intervjuer med inblandade aktörer: nuvarande styrelse på museet, 

styrelsen i Stiftelsen Gagnefs minnesstuga, politiker företrädesvis i 

kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.  

 

3. Utvecklingsmöjligheter 

Förslag på hur verksamheten skulle kunna bedrivas och utvecklas i 

olika driftsformer samt kostnadsberäkningar för dessa.  

  

4. Organisation  

Hur samarbetar kommunen med föreningen på effektivast möjliga 
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sätt? Hur skulle ett avtal med föreningen kunna se ut, vad måste 

regleras?  

 

5. Värdet av arvet efter Ottilia Adelborg 

Beskrivning av verksamhetens betydelse i större mening, kopplat till 

konst, kulturarv, besöksnäring, kulturella och kreativa näringar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KFN AU 220127 § 5, 2 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-01-14, 2 sidor. 

Ottilia Adelborgsmuseets organisation och omförhandling av avtal med 

Gagnefs kommun, 2020-10-21, 2 sidor. 

Drift av Ottilia Adelborgmuseet 20190101-20211231, 2018-12-19, 3 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 

KFN 210527 § 34 
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KFN/2021:106 

KFN § 9 
 

Personalkostnadsbidrag 2022 - Friluftsfrämjandet Gagnef – 
kanslist 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.    Upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-11-18 § 65, om 

personalkostnadsbidrag 2022 - Friluftsfrämjandet Gagnef – kanslist. 

2.    Bevilja Friluftsfrämjandet Gagnef personalkostnadsbidrag 

med 3 503 kronor per månad för kanslist anställd på deltid (80%) 

under perioden 2022-01-01 till 2022-12-31. 

3.    Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

Ärendebeskrivning 

Friluftsfrämjandet Gagnef ansöker om personalkostnadsbidrag 

för kanslist under perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31. 

Beräknad arbetstid uppgår till 32 timmar per vecka. I enlighet 

med gällande bidragsregler beviljas 35 % av föreningens 

nettokostnader, som enligt ansökan uppgår till 9 260 kronor per 

månad. 

 

I kontakt med föreningen har det senare framgått att man inte tagit 

upp kostnaden för försäkring. Den uppgår till 750 kronor per 

månad. Den sammantagna kostnaden blir då 10 010 kronor per 

månad. Det tidigare beslutet upphävs och personalkostnadsbidraget 

beräknas utifrån den korrekta kostnaden. 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-02-02, 1 sida. 

Underlag 

Ansökan, 2021-09-02, 2 sidor. 

Styrelsebeslut, 2021-09-07, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 

KFN 211118 § 65 
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Protokollsutdrag 

Friluftsfrämjandet Gagnef 
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KFN/2021:129 

KFN § 10 
 

Personalkostnadsbidrag 2022 - Mockfjärds atletklubb – 
vaktmästare 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.    Upphäva kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-11-18 § 76, om 

personalkostnadsbidrag 2022 – Mockfjärds atletklubb – vaktmästare. 

2.    Bevilja Mockfjärds atletklubb personalkostnadsbidrag med 3748 kronor 

per månad för vaktmästare anställd på heltid (100 %) under perioden 

2022-01-01 till 2022-12-31. 

3.    Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. 

Ärendebeskrivning 

Mockfjärds atletklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för 

vaktmästare under perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31. 

Beräknad arbetstid uppgår till 40 timmar per vecka. 

 

I sin ansökan har föreningen inte tagit upp sin kostnad för sociala 

avgifter. Efter kontakt med föreningen har det framkommit att 

kostnaden för detta uppgår till 2 042 kronor per månad.  

 

Det tidigare beslutet upphävs och föreningens bidrag 

räknas ut enligt den korrekta kostnaden. 

Finansiering 

Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-02-02, 1 sida. 

Underlag 

Ansökan, 2021-11-01, 2 sidor. 

Styrelsebeslut, 2021-11-01, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Mockfjärds atletklubb 
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KFN/2018:137 

KFN § 11 
 

Ordföranderapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Eventuellt extra nämnd i maj 

• Ottilia Adelborgmuseet, ny ordförande 

• Regional kulturdialog på Fornby, 2021-11-24 

  

  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-10 17 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

KFN/2022:7 

KFN § 12 
 

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, 2022-02-03, 1 sida. 

Arbetsutskottet 2022-01-27, §§ 1-5. 
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KFN/2018:136 

KFN § 13 
 

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 

70–71, 75/2021, Verksamhetsbidrag 

72/2021, Spontanidrottsbidrag 

73/2021, Investeringsbidrag 

74, 76/2021, Drift- och anläggningsbidrag 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-02-02, 1 sida. 

Lista över delegationsbeslut 2022-02-03, 1 sida. 
 

 

 


