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 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-12 1 (10) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-15.40 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Christina Walles (S) ordförande 

Ann Målare (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Tomas Neijbert (KOSA) 

Lill Karin Gustavsson (C) 

Jan Wiklund (M) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S), tjänstgörande för Björn Kruse (L)  
 

Tjänstemän 

Liselotte Stöby-Ingvarsson kultur- och fritidschef 

Emma Eldmarker Nilsson fritidsledare, del av § 54 
 

 
Justering 

Justerare 

Lill Karin Gustavsson (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-10-18, kl. 08.00 §§ 54-60 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Ann-Christin Dragsten  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Christina Walles (S)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Lill Karin Gustavsson (C)   

 

 

 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-12 2 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-12 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 54-60 2017-10-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-11-09 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Ann-Christin Dragsten 
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 Dnr KFN/2017:25/80 

Kfn § 54 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidsförvaltningens 

verksamhet, innehållande: 

 

· Allmänkultur 

· Bibliotek 

· Fritid 

· Fritidsgårdar 

· Ungdomssamordnare 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsrapport 170825-170921 
__________ 
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Kfn § 55 

 

Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens 

ärendebalanslista inför sammanträdet. Ärendena har inte slutbehandlats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-09-18, en sida. 

Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, 2017-09-18, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-12 5 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr KFN/2017:38/04 

Kfn § 56 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 Kultur- och 
fritidsnämnden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 Kultur- och 

fritidsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar på ett resultat som är 95 tkr bättre än budget. 

Fritidsavdelningen och fritidsgårdarna visar en positiv prognos och den 

politiska verksamheten visar ett underskott. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-09-25, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 Kultur- och fritidsnämnden, två 

sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom E.M + handling 

Kultur- och fritidsförvaltningen + handling 

Tf ekonomichef, K.M. + handling 
__________ 
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 Dnr KFN/2017:126/88 

Kfn § 57 

 

Skolbibliotek, Kyrkskolan 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Från och med 1 januari 2018 ändra uppdraget för skolbiblioteket vid 

Kyrkskolan i Gagnefs kyrkby till att endast ge service till skolans elever 

och personal. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommunbibliotek har i uppgift att sköta 

skolbiblioteksverksamheten vid grundskolan i kommunen. Till detta 

förfogar kommunbiblioteket över en skolbibliotekarietjänst om 40 

timmar/vecka samt ett medieanslag att fördela mellan de olika 

skolenheterna. 

 

Då det visat sig att skolbiblioteken tar betydligt mer tid och resurser i 

anspråk än detta, har det blivit nödvändigt med en ändrad organisation av 

skolbiblioteken om inte övrig biblioteksverksamhet ska påverkas negativt.  

 

Under våren 2017 har dialog förts med skolan framför allt genom att 

förvaltningschefen för kultur och fritid deltagit vid ett antal 

rektorskonferenser för att komma fram till en långsiktig lösning. Vid 

konferensen 21/9 2017 kom man överens om ett nytt upplägg för 

skolbiblioteken. Detta innebär bland annat att Kyrkskolan inte kommer att 

få besök av bibliotekspersonal varje vecka som tidigare. Från och med 

årsskiftet 2017/2018 besöker skolbibliotekarien istället skolorna fördelat på 

några sammanhängande perioder under läsåret. 

 

När filialbiblioteket i Gagnefs kyrkby stängdes 2012 beslutade 

kommunstyrelsen att ge gagnefsborna möjligheten att lämna tillbaka och 

hämta ut beställda böcker i Kyrkskolans bibliotek när det hölls öppet.  

 

"Vuxna biblioteksanvändare i Gagnefs kyrkby erbjuds hämta och lämna 

böcker i skolbiblioteket i Kyrkskolan samt vid behov biblioteksservicen 

"Boken kommer".  

Eftersom bibliotekspersonalen inte kommer att bemanna Kyrkskolans 

bibliotek regelbundet längre, upphör den möjligheten för allmänheten." 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

     forts. 

 

 

 

 

 

 

Kfn § 57 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-09-21, en sida.  

Utdrag ur Protokoll från rektorskonferens 2017-09-21, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 2012-05-08, § 134, beslutspunkt 2. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Skolchef 
__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr se rapportlista 

Kfn § 58 

 

Rapporter  
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

   

Rapporter:  

1. Om ekonomiskt stöd till studieförbunden och till SISU   

Underlag 

Skrivelse 2017-08-24 från representanter branschorganisationen 

Studieförbunden om ekonomiskt stöd till studieförbunden och till SISU, två 

sidor. 

Dnr KFN/2017:128/80 

 

2. Angående brev från Studieförbunden gällande ekonomiskt stöd till 

SISU Idrottsutbildarna 

Underlag 

Skrivelse 2017-09-21 från SISU Idrottsutbildarna angående brev från 

Studieförbunden gällande ekonomiskt stöd till SISU Idrottsutbildarna, två 

sidor. 

Dnr KFN/2017:128/80 

 

3. Nyhetsbrev Nr 4 Dimpa 2017 

Underlag 

Skrivelse från Region Dalarna, Nyhetsbrev Nr 4 Dimpa 2017, tre sidor. 

Handlingsnummer KFN 2017:570 
__________ 
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Kfn § 59 

 

Ordföranderapport 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om 

• Konferens ”Folkrörelsen i idrottens betydelse” 
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Kfn § 60 

 

Anmälan om 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. 

 

Delegationsbeslut 

79, 83/2017, Drift- och anläggningsbidrag 

80, 82/2017, Bidrag kulturhistoriska värdefulla byggnader 

81/2017, Investeringsbidrag 

84/2017, Arrangörsbidrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsens förvaltning, 2017-09-21, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2017-09-21, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kfn sekreterare 
__________ 

 

 


