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§ 90
Godkännande av dagordningen
Utgående ärenden
 Rapport projekt Mötesplats unga

Tillkommande ärenden
 Ishallen Lödöseborg

Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 91
Rapport projekt Mötesplats unga
Dnr 2013/ULN045 dpl 800
Ärendet utgår.
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§ 92
Ishallen Lödöseborg
Dnr 2013/ULN067 dpl 821
Sammanfattning
Ett brev har inkommit från Leifab angående det beslut som togs av kultur- och
fritidsnämnden den 13 november 2014, bland annat om att en livscykelanalys (LCC) ska
göras på kylanläggningarna.
Leifab kommenterar att en detaljerad projektering inte är gjord, då de inte drar på sig så
stora kostnader innan de vet om det blir någon ombyggnation. Det som är gjort är en
förprojektering. Leifab meddelar att för att göra en livscykelanalys måste en fullständig
projektering beställas, vilket är förenat med kostnader. Det är inte heller ekonomiskt
försvarbart för denna investering. Leifab motsätter sig inte att kultur- och fritidsnämnden
ombesörjer och bekostar en detaljerad projektering och livscykelanalys.

Beslutsunderlag
Brev från Leifab angående ombyggnad av ishall, daterat 2014-11-25
Yrkande
Kjell Johansson (S): En livscykelanalys ska inte beställas. Beslutet om att göra en
livscykelanalys (LCC) på båda kylanläggningarna enligt delar av beslutspunkt 2 i
§ 89/2014 upphävs.
Mötet ajournerades klockan 18.15 och återupptogs klockan 18.24.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Kjell Johanssons (S) förslag.

Beslut
En livscykelanalys ska inte beställas. Beslutet om att göra en livscykelanalys (LCC) på
båda kylanläggningarna enligt delar av beslutspunkt 2 i § 89/2014 upphävs.

Beslutet expedieras till
Leifab
Kommunstyrelsen
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§ 93
Verksamhetsplan 2015
Dnr 2014/ULN067
Sammanfattning
Vid oktobermötet presenterades ett utkast av kommande års verksamhetsplan. Under
mötet fördes en dialog kring utkastet.
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att ge alla kommuninvånare möjlighet att
uppleva ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv, präglat av mångfald och hög kvalitet,
som ger invånare i Lilla Edets kommun möjlighet att berika sin livssituation genom att
stödja och bedriva kultur- och fritidsaktiviteter.
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i alla verksamheter. Jämställdhet,
jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa ska särskilt beaktas och genomsyra all
kultur- och fritidsverksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-11
Förslag till Verksamhetsplan 2015
Yrkande
Carina Andersson (C):
1. Förvaltningen får i uppdrag att se över om det finns fler styrande dokument som
borde stå med under rubriken Verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsplan 2015
kompletteras med eventuella tillägg.
2. Nämndens egna mål Ge kvinnor och män lika möjligheter i föreningslivet flyttas
och läggs in under Prioriterat mål 3. Rubriken Nämndens egna mål utgår.
3. Formuleringen Arbeta vidare med energibesparingsåtgärder i kommunens
fritidsanläggningar under rubriken Övrigt prioriterat arbete tas bort. Istället
läggs målet Minska energiförbrukningen med 5 % till under Prioriterat mål 6.
Tommy Karlsson (C) tillstyrker Carina Anderssons (C) yrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att beslut tas i en punkt i taget.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår punkt 1 i Carina Anderssons (C)
förslag och finner att nämnden bifaller punkt 1 i Carina Anderssons förslag.

7

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-11-25
§ 93 forts.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår punkt 2 i Carina Anderssons (C)
förslag och finner att nämnden bifaller punkt 2 i Carina Anderssons förslag.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår punkt 3 i Carina Anderssons (C)
förslag och finner att nämnden avslår punkt 3 i Carina Anderssons förslag.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller förvaltningens förslag.

Beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att se över om det finns fler styrande dokument som
borde stå med under rubriken Verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsplan 2015
kompletteras med eventuella tillägg.
2. Nämndens egna mål Ge kvinnor och män lika möjligheter i föreningslivet flyttas
och läggs in under Prioriterat mål 3. Rubriken Nämndens egna mål utgår.
3. Kultur- och fritidsnämnden antar den föreslagna verksamhetsplanen för 2015.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kansliavdelningen
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§ 94
Tillgänglighetsanpassning vid badplatsen i Prässebo
Dnr 2014/ULN012
Sammanfattning
Enligt 2014 års verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden ska en
tillgänglighetanpassning utföras i en av kommunens anläggningar. Nämnden valde att
göra denna anpassning vid badplatsen i Prässebo. Anpassningen består av en
badbrygga/handikappramp.
Den tillgänglighetsanpassningen som gjordes kräver viss komplettring, för att
anpassningen ska fungera på ett bra sätt. Detta har även uppmärksammats av det
kommunala pensionärsrådet, som vid sitt sammanträde 2014-09-29 behandlade frågan.
Pensionärsrådet beslutade att notera informationen och att ställa en fråga till
samhällsbyggnadsnämnden om vad denna nämnd planerar att göra åt badbryggan nästa
år. Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat ärendet till kultur- och fritidsnämnden,
då det faller under kultur- och fritidsnämnens ansvar.
För att tillgänglighetsanpassningen vid badplatsen i Prässebo ska fungera på ett bra sätt
krävs kompletteringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-11
Protokollsutdrag från kommunalt pensionärsråd 2014-09-29, § 39
Beslut
Ärendet rörande färdigställande av tillgänglighetsanpassningen tas in i kommande års
verksamhetsplan.
Beslutet expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunalt pensionärsråd
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§ 95
Kulturpris
Dnr 2014/ULN070
Sammanfattning
Varje år delar Lilla Edets kommun ut ett kulturpris. Priset går till någon eller några som
har varit kommunen till glädje inom det kulturella området och har en anknytning till
kommunen. Priset är på 3 000 kronor och delas ut på kommunfullmäktiges
sammanträde i december. Kultur- och fritidsnämnden utser pristagaren.
Vem som helst får nominera pristagare, men kulturpriset går inte att söka för egen del. I
år har nominering kunnat ske genom ett webbformulär på lillaedet.se/utmarkelser.
Annonsering om att det är dags att nominera till kulturpriset har gjorts två gånger på
kommunens informationssida i TTELA och Alekuriren, på kommunens webbplats och
på kommunens Facebook-sida. Ett e-postmeddelande har även skickats till de
föreningar som har lämnat in uppgift om e-postadress till kommunguiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-10
Inkomna nomineringar
Yrkande
Kjell Johannsson (S): 2014 års kulturpris delas mellan Joakim Persson och Karin
Bergdahl och Marco Iaccarino (dansgruppen Manongu) med följande motivering:
Joakim Persson tilldelas kulturpriset för sitt stora engagemang inom teater i kommunen.
Joakim har bland annat varit med och startat upp en ny teaterförening.
Karin Bergdahl och Marco Iaccarino (dansgruppen Manongu) tilldelas kulturpriset för
de broar de bygger genom dans och musik. De skapar glädje, värme och gemenskap
mellan människor oavsett bakgrund.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden bifaller Kjell Johanssons (S) förslag.
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§ 95 forts.
Beslut
2014 års kulturpris delas mellan Joakim Persson och Karin Bergdahl och Marco
Iaccarino (dansgruppen Manongu) med följande motivering:
Joakim Persson tilldelas kulturpriset för sitt stora engagemang inom teater i kommunen.
Joakim har bland annat varit med och startat upp en ny teaterförening.
Karin Bergdahl och Marco Iaccarino (dansgruppen Manongu) tilldelas kulturpriset för
de broar de bygger genom dans och musik. De skapar glädje, värme och gemenskap
mellan människor oavsett bakgrund.

Beslutet expedieras till
Pristagaren
Kansliavdelningen
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§ 96
Kulturstipendium
Dnr 2014/ULN071
Sammanfattning
Varje år delar Lilla Edets kommun ut ett kulturstipendium. Det går till en talang inom
det kulturella området som är bosatt eller uppvuxen i kommunen. Stipendiet är på 7 000
kronor och delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december. Kultur- och
fritidsnämnden utser stipendiaten.
Vem som helst får söka eller nominera till stipendiet. I år har man kunnat
nominera/söka genom ett webbformulär på lillaedet.se/utmarkelser. Annonsering om att
det är dags att nominera/söka har gjorts två gånger på kommunens informationssida i
TTELA och Alekuriren, på kommunens webbplats och på kommunens Facebook-sida.
Ett e-postmeddelande har även skickats till de föreningar som har lämnat in uppgift om
e-postadress till kommunguiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-10
Inkomna nomineringar
Yrkande
Kjell Johannsson (S): 2014 års kulturpris delas mellan Tage Lindell och Birgitta
Johansson med följande motivering:
Tage Lindell tilldelas kulturstipendiet för sitt stora kunnande och sin noggrannhet inom
foto, film och webb, som han gärna delar med sig av till andra aktörer i kommunen.
Birgitta Johansson tilldelas kulturstipendiet för sitt arbete med att dokumentera torp och
gårdar samt för de vandringar hon håller i hembygden. Hennes arbete är till stor glädje
för oss nu och för kommande generationer.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden bifaller Kjell Johanssons (S) förslag.
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§ 96 forts.
Beslut
2014 års kulturpris delas mellan Tage Lindell och Birgitta Johansson med följande
motivering:
Tage Lindell tilldelas kulturstipendiet för sitt stora kunnande och sin noggrannhet inom
foto, film och webb, som han gärna delar med sig av till andra aktörer i kommunen.
Birgitta Johansson tilldelas kulturstipendiet för sitt arbete med att dokumentera torp och
gårdar samt för de vandringar hon håller i hembygden. Hennes arbete är till stor glädje
för oss nu och för kommande generationer.

Beslutet expedieras till
Pristagaren
Kansliavdelningen
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§ 97
Ungdomspris
Dnr 2014/ULN069
Sammanfattning
Varje år delar Lilla Edets kommun ut ett ungdomspris. Priset går till en ungdom 14-20
år som är folkbokförd i Lilla Edets kommun och duktig i sin idrott, har hedrat sin
förening eller på något sätt gjort något positivt för kommunen. Priset är på 1 000 kronor
och delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december. Kultur- och
fritidsnämnden utser pristagaren.
Vem som helst får nominera pristagare. I år har nominering kunnat ske genom ett
webbformulär på lillaedet.se/utmarkelser. Annonsering om att det är dags att nominera
till ungdomspriset har gjorts två gånger på kommunens informationssida i TTELA och
Alekuriren, på kommunens webbplats och på kommunens Facebook-sida. Ett epostmeddelande har även skickats till de föreningar som har lämnat in uppgift om
epostadress till kommunguiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-10
Inkomna nomineringar
Yrkande
Kjell Johannsson (S): 2014 års ungdomspris går till Emil Johansson, skytte, med
följande motivering:
Emil Johansson är alltid en frisk fläkt som stadigt visat framgång på både träning och
tävling. Med ett leende på läpparna och god tävlingsvilja antar Emil alla utmaningar
inom sin idrott.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden bifaller Kjell Johanssons (S) förslag.
Beslut
2014 års ungdomspris går till Emil Johansson, skytte, med följande motivering:
Emil Johansson är alltid en frisk fläkt som stadigt visat framgång på både träning och
tävling. Med ett leende på läpparna och god tävlingsvilja antar Emil alla utmaningar
inom sin idrott.
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§ 97 forts.
Beslutet expedieras till
Pristagaren
Kansliavdelningen
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§ 98
Information från förvaltning och presidium
Sammanfattning
 Vi har fått två förelägganden på våra anläggningar.
 Kultur- och fritidschef Annica Skog informerar om ett projekt på Lödösehus där
man tittar på möjligheterna att utveckla utrymmena på museet för barn med
handikapp.
 Inom GR har man mål att försöka regionalisera tre stora festivaler år 2015. När
det gäller filmfestivalen har vi lämnat intresse för att delta.
 En omstrukturering planeras på kultur- och fritidsavdelningen.
 Kjell Johansson informerar om att IK Bergaström har meddelat planer på att
öppna fritidsgård vid Fuxernaskolan i Lilla Edet.

Beslut
Informationen noteras.
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§ 99
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Information om från styrelsen för Sveriges föreningar om att nominera
Sveriges föreningsvänligaste kommun
2
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-05 § 137: Anställning av bildningschef
3
Cirkulär 14:41 från Sveriges kommuner och landsting: Bristande tillgänglighet
som en form av diskriminering – ändringar i diskrimineringslagen den 1
januari 2015
Beslut
Informationen noteras.
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