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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.50 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Christina Walles (S) ordförande 

Ann Målare (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Tomas Neijbert (KOSA) 

Lill Karin Gustavsson (C) 

Jan Wiklund (M) 

Björn Kruse (L) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Lena Samuelsson (MP) 

Maria Svensson (C) 

Ingegerd Kull Hanses (M) 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby-Ingvarsson kultur- och fritidschef 
 

 
Justering 

Justerare 

Lill Karin Gustavsson (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-03-30, kl. 17.00 § 13 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Christina Walles (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Lill Karin Gustavsson (C)   
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-30 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§ 13 2017-03-30 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-04-21 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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 Dnr KFN/2015:12/04 

Kfn § 13 

 

Ombudgetering av investeringsmedel kultur- och 
fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1.  Fastställa investeringsredovisningen 2016 kultur- och fritidsnämnden 

2.  Översända investeringsredovisningen till kommunstyrelsen 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Bevilja kultur- och fritidsnämnden ombudgetering av investeringsmedel 

från 2016 till 2017 om 218 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden hade under år 2016 162 tkr avsatta för 

investering i RFID-teknik för inköp av två utlåningsautomater till 

biblioteken i Björbo och Dala-Floda. Syftet med investeringen är att öka 

servicen till låntagarna och förbättra ergonomin för bibliotekspersonalen. 

 

Av avsatta medel för klimatanpassning av konstarkivet för Ottilia 

Adelborgkonsten samt för reparation och underhåll av konst återstår 

sammanlagt 56 tkr vid årets slut 2016. 

 

Bedömning 

Under 2016 påbörjades upphandling av nytt biblioteksdatasystem till 

kommunbiblioteket. Under november 2016 kunde upphandlingen avslutas 

och kontrakt skrivas med Bibliotekscentrum.  

Under maj 2017 kommer systembytet att genomföras. Det har inte varit 

möjligt att göra de planerade investeringarna i utlåningsautomater förrän 

systembytet är helt genomfört för att kunna säkerställa att mjukvara och 

hårdvara är kompatibla. 

 

Klimatanpassningen av konstarkivet har dragit ut på tiden och de sista 

fakturorna beräknas inkomma under april 2017, varför en överföring av 44 

tkr som ännu ej nyttjats är önskvärd. Överföring av kvarvarande medel för 

reparation och underhåll av konst behövs för diverse inventarier när arkivet 

står helt klart. 

     Forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-30 4 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 

 

 

 

 

Kfn § 13 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidschef, 2017-03-21, två sidor 

Investeringsredovisning 2016 Kultur- och fritidsnämnden, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

Kultur- och fritidsförvaltningen + handling 

Kommunstyrelsen + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 

 


