
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-10-27 1 (9) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.30-19.00 
 

Beslutande 
Ledamöter Christina Walles (S) ordförande 

 Ann Målare (S) 

 Ola Granath (KOSA) 

 Thomas Neijbert (KOSA) 

 Lill Karin Gustavsson (C)    

    
 

Tjänstgörande ersättare Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Jan Wiklund (M)  

 Sakari Löppönen (KD) tjänstgörande för Taieb Khessib (FP) 

   
 

Övriga närvarande 

Ersättare Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

   

Tjänstemän Martina Arkåsen, fritidsansvarig 

   

Övriga Pontus Gruhs, Björbo IF, del av § 58  
 

Justering 

Justerare Ingegerd Kull Hanses (M) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-11-05, kl.08.00 
 

Justerade paragrafer §§ 54-60 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ________________________   
 Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande  ________________________  
 Christina Walles (S)  

 
Justerare  ________________________   
 Ingegerd Kull Hanses (M) 

 
 

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2015-10-27 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-11-05 Datum då anslaget tas ned 2015-11-27 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ________________________  
 Ann-Christin Dragsten 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:02/88 

Kfn § 54 

 

Biblioteksplan 
 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige  

1. Anta ”Biblioteksplan 2015 – 2018, Gagnefs kommunbibliotek”. 

 

Ärendebeskrivning 

Gällande bibliotekslag (2013:801) slår fast att alla kommuner ska ha en 

aktuell biblioteksplan. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-04-14 att 

ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att revidera ”Biblioteksplan för 

folkbiblioteket i Gagnefs kommun år 2008-2009”. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

”Biblioteksplan för folkbiblioteket i Gagnefs kommun år 2008-2009” antogs 

av Kommunfullmäktige 2008-06-09. Enligt gällande bibliotekslag ska alla 

kommuner ha en aktuell biblioteksplan. För att få del av statsbidraget 

”Bidrag inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek” krävs att 

Kommunfullmäktige senast 2015-12-15 fattar beslut om att anta en aktuell 

biblioteksplan. Detta bidrag uppgick år 2015 till 40 tkr för Gagnefs 

kommunbibliotek. 

”Biblioteksplan 2015 – 2018, Gagnefs kommunbibliotek” har sin 

utgångspunkt i det underlag för biblioteksverksamheten som togs fram vid 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsdag 2015-06-09 samt Gagnefs kommuns 

förhållningssätt och strategiska mål. Personalgruppen vid Gagnefs 

kommunbibliotek har även varit delaktiga i det praktiska framtagandet av 

biblioteksplanen. 

 

Motivering till beslut 

Bibliotekslagen (2013:801) kräver en aktuell biblioteksplan för samtliga 

kommunbibliotek. Gagnefs kommunbibliotek har dessutom möjlighet att ta 

del av det statliga bidraget ”Bidrag inköp av litteratur till folk- och 

skolbibliotek” och planen antas av Kommunfullmäktige innan 2015-12-15. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2015-10-08, en sida. 

”Biblioteksplan 2015 – 2018, Gagnefs kommunbibliotek”, åtta sidor. 

 

 

     forts. 
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Kfn § 54 forts. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

2015-04-14, Kfn § 14  

2008-06-09, Kf § 53  

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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 Dnr 2015:70/04 

Kfn § 55 

 

Höjd förseningsavgift, Gagnefs kommunbibliotek 
 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 

1. Fastställa taxan för försenade böcker och andra medier vid Gagnefs 

kommunbibliotek till 5 kronor/bok och vecka. 

 

Ärendebeskrivning 

Åtgärder för att klara kultur- och fritidsnämndens effektiviseringskrav om 

172 tkr 2016 har presenterats i kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26. En 

föreslagen åtgärd är ökade intäkter genom en höjning av avgiften för 

försenade böcker. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Förseningsavgift tas ut för böcker och andra medier som återlämnas försent. 

Idag är den avgiften 3 kr/lån och vecka. Avgiften tas endast ut för 

vuxenmedier och av låntagare som är över 15 år. Vid en jämförelse med 

övriga bibliotek i länet, visar det sig att 5 kronor/bok och vecka ligger på ett 

genomsnitt. Det finns bibliotek som tar ut lägre avgift, men även de som tar 

ut en högre.  

 

Motivering till beslut 

För att nå en budget i balans 2016 är det önskvärt med ökade intäkter för 

Gagnefs kommunbibliotek. En höjning av förseningsavgiften kommer att 

väsentligt bidra till den budgeterade intäktsökningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidschef, 2015-10-21, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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 Dnr 2015:13/00 

Kfn § 56 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidssektionens verksamhet, 

innehållande: 

• Allmänkultur 

• Bibliotek 

• Fritid 

• Fritidsgårdar 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidssektionens verksamhetsrapport 150911-151008, två sidor. 
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Kfn § 57 

 

Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från kultur- och 

fritidsnämndens ärendebalanslista. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Nedanstående uppdrag är slutförda 

och kan därmed avslutas: 

 
Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Ks 150414 § 63 
Dnr Ks 2014:167/80 

Dnr 2015:26/80 

Förslag om att framställa kommunfilm – Mas media 

 

Kfn 150414 § 10 

Kfu 141202 § 4  

Dnr 2015:17/80 

Föreningspool 

 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2015-10-07, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2015-10-07, en sida. 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-27 7 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr se rapportlista 

Kfn § 58 

 

Rapporter 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Fördelning av statsbidrag för inköp av litteratur till folk- och 

skolbibliotek. 

Underlag 

Beslut från Kulturrådet 2015-09-29, tolv sidor. 

Dnr: 2015:64/88 

 

2. Information från Björbo IF. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
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Kfn § 59 

 

Ordföranderapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om 

• Gagnefs Ridklubbs beslut om ridhus. 

• Information om integration.  
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Kfn § 60 

 

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 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. 

 

Kulturansvarig 

58/2015, Bidrag till kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

 

Kultur- och fritidschef 

55-56/2015, Drift- och anläggningsbidrag 

 

Fritidsansvarig 
57/2015, Drift- och anläggningsbidrag 

59-60/2015, Investeringsbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2015-10-07, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2015-10-07, en sida. 

 

 

 

 


