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§ 66
Godkännande av dagordningen
Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 67
Information om energibesparingsåtgärder
Dnr 2013/ULN049 dpl 821
Sammanfattning
Energi- och fastighetsingenjör Björn Svensson informerar om hans uppdrag att
inventera och föreslå energieffektiva åtgärder i kommunens föreningslokaler.
I inventeringen har det varit svårt att få fram information - både tekniskt, som
konstruktionsritningar, ventilsinformation och vattenförbrukning, samt i hur mycket
lokalerna används.
Björn Svensson har identifierat fyra områden där det är viktigt göra rätt från början –
byggnader, uppvärmning, belysning och vitvaror.
Åtgärder som ska eller har genomförts på en eller flera anläggningar är behovsstyrning
inom ventilation och varmvattencirkulation, tätning av fönster och dörrar, byte till LEDlampor, behovsstyrning av frånluftsfläktar, fönsterbyte, byte av varmvattenberedare,
använda närvarostyrd belysning samt byta till snålspolande och självstängande
duschblandare.
Björn Svensson lämnar även förslag på framtida åtgärder.

Beslut
Informationen noteras.
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§ 68
Delrapport Mötersplats unga
Dnr 2013/ULN045 dpl 800
Sammanfattning
Projekt Mötesplats unga startades under mars 2013. Målet med projektet är att skapa
mötesplatser med bra innehåll för ungdomar i åldrarna 14-18 år där ungdomarnas
intresse ska styra innehåll.
Kommunstyrelsen har gett ett extra anslag motsvarande 300 000 kr till kultur- och
fritidsverksamheten i innevarande års budget för att under 2014 driva vidare projektet. I
maj anställdes en kultursekreterare barn och unga för detta uppdrag.
Nu utförs en inventering över vilka kultur- och fritidsaktiviteter och mötesplatser som
idag finns i kommunen, fördelat efter utövarnas ålder, kön och ansvarig organisation
(kommunal regi/föreningsaktivitet/privat regi).
Samtidigt planeras en dialog med unga kommuninvånare under november och
december.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23

Beslut
Informationen noteras.

Beslutet expedieras till
Folkhälsosamordnare
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§ 69
Sammanställning utbetalda verksamhetsbidrag
Dnr 2014/ULN061
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar sammanställning av utbetalda verksamhetsbidrag för perioden
1 januari-30 juni 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23
Sammanställning av utbetalda verksamhetsbidrag för perioden 1 januari-30 juni 2014

Beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 70
Information om investeringskalkyl Sollumsån
Dnr 2011/ULN060 dpl 808
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare fattat beslut kring investering rörande
Billerödsvallen. Det visade sig dock att projektet blev större än man först hade
uppfattat. Detta innebar att projektet även kom att bli avsevärt mycket dyrare än
planerat. Detta har kultur- och fritidsnämnden fått kännedom om, se kultur- och
fritidsnämnden § 38/2014.
Enligt gällande rutin ska vid denna situation en ny investeringskalkyl upprättas, som en
komplettering till den ursprungliga investeringskalkylen. Detta skedde dock inte.
Anledningen är okänd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23
Protokollsutdrag, kultur- och fritidsnämnden 2014-04-29 § 38

Beslut
Informationen noteras.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
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§ 71
Tertialrapport 2
Dnr 2014/ULN044
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 2 för 2014 presenteras.
Årets andra tertial har bland annat präglats av sommarens aktiviteter på Ljudaborg.
Det har varit ett varierande utbud av musikevenemang av hög kvalitet. Det var en
förhållandevis god uppslutning och publiken upplevdes uppskatta evenemangen.
Struktur och ansvarsroller har under sommaren förtydligats i den arbetsgrupp som
ansvarar för evenemangen, vilket har höjt kvalitetssäkringen. Musikevenemangen var
tänkta som en del i Leaderprojektet Flytten från Lödöse. Detta hade dock inte
kommunicerats till den nytillträdde kultur- och fritidschefen, varför dessa evenemang
har genomförts med kommunen som huvudansvarig.
Utöver musikevenemangen har den del av Leaderprojekt Flytten från Lödöse som består
av teaterföreställningar, genomförts under sommaren. Både föreställningarna och den
pedagogiska delen av projektet har blivit mycket uppskattat av publik och ensemble.
Under det gångna tertialet har frågan kring ishallen Lödöseborg behandlats. Kultur- och
fritidsnämnden hade i juni ett extrainsatt möte för att behandla frågan. Det beslut som
då fattades, som bland annat baserades på önskemål från föreningen LN 70, visade sig
dock under sensommaren inte kunna realiseras. Detta då föreningen bedömde att de inte
skulle klara av de höga kostnader som en igångsättning av befintlig kylanläggning
skulle innebära. Detta har i sin tur inneburit att det idag inte är någon verksamhet i
ishallen.
Under sommaren har åtgärder vid Billerödsvallen/Sollumsån genomförts med bra
resultat.
Infasningen till Bibliotek i Väst (bibliotekssamarbetet inom ramen för SOLTAKkommunerna) har påbörjats och den planerade tidsramen ser ut att hålla.
Musikskolan har under hösten haft en något lägre efterfrågan jämfört med tidigare år.
Detta har troligen främst en förklaring i beslutet att inte låta skolbarn utöva
musikskoleverksamhet på skoltid, men kan även ha en förklaring i den förändring som
skedde rörande anmälningsprocessen (anmälan gick från manuell anmälan till digital
anmälan).
Vad gäller projekt Mötesplats Unga så har en uppdragsbeskrivning för återstående tid
av 2014 tagits fram.
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§ 71 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-09
Tertialrapport 2

Beslut
Tertialrapport 2 för 2014 godkänns.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kansliavdelningen
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§ 72
Taxor och avgifter 2015
Dnr 2014/ULN063
Sammanfattning
Nya taxor ska antas för 2015. Några av taxor för externa aktörer höjs och fjärrlånetaxan
sätts till 0 kr, på grund av samarbetet inom Bibliotek i Väst.

Taxor 20151
Idrottsanläggningar
Avgift för
föreningar med
säte i Lilla Edets
kommun/skolor
inom kommunen

Anläggning

Inomhushallar & gymnastiksalar
Gräsplaner
Deposition som återfås efter godkänd besiktning

Deposition som återfås efter godkänd besiktning

0 kr

160 kr/h

0 kr

160 kr/h

3

1000 kr
0 kr

Grusplaner

Avgift för
föreningar från
andra kommuner,
företag och
2
privatpersoner

4

500 kr/dag
1 000 kr
300 kr/halvdag

Ekaråsen, endast friidrottsanläggningen

0 kr

Ryrsjöns rodd- och kanotanläggning,
hela anläggningen

0 kr

1900 kr/dag

Ryrsjöns rodd- och kanotanläggning,
endast dusch & toalett

0 kr

600 kr/dag

Ryrsjöns rodd- och kanotanläggning, endast
båthus

0 kr

400 kr/dag

0 kr

200 kr/halvdag
(3 timmar)

Ryrsjöns rodd- och kanotanläggning,
samlingssalen 1 tr

500 kr/dag

300 kr/heldag

1

Alla avgifter är exkl. moms
Den här avgiften gäller alltid vid entrébelagda arrangemang.
3
Deposition debiteras vid specialarrangemang
4
Deposition debiteras vid specialarrangemang
2
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§ 72 forts.
Strömsvallens konstgräsplan
•

•
•
•
•
•

Barn- och ungdomsverksamhet
Seniorverksamhet >20 år
Träning
Match
Heldag
Deposition som återfås efter godkänd
besiktning

0 kr
150 kr/h
250 kr/match

150 kr/h
500 kr/h
-

-

2 000 kr
1 000 kr

0 kr
150 kr/h
250 kr/h

250 kr/h
500 kr/h
750 kr/h

0 kr/heldag

500 kr/heldag

300 kr/heldag

600 kr/heldag

Lödöseborg ishall (efter ombyggnad)
•

Barn- och ungdomsverksamhet

• Seniorträning >20 år, ej belysning
• Seniorträning/match med belysning
Ljudaborg kulturplats (scenen),
barn- och ungdomsverksamhet
Ljudaborg kulturplats (scenen),
övrig verksamhet

Musikskolan
Ämneskurs elever tom 19 år
Ämneskurs elever 20-25 år
Ämneskurs elever från 26 år
Ämneskurs pensionärer

650 kr/termin
850kr/termin
1 500kr/termin
850kr/termin

Åk2/stråklek/träblås/sjung tillsammans
Fördjupningskurser (musikteori,
låtskrivarstuga)

325kr/termin

Instrumenthyra

200kr/termin

Dans

650kr/termin

450kr/termin

12

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-09-30
§ 72 forts.

Biblioteket
Lånekort
• Utfärda
• Förekommet
Hyreskostnad
•

0 kr
20kr

20 kr/vecka

DVD (minålder 18 år)

Förseningsavgifter
•
•
•

•

Musikskivor
Video/DVD
Övriga media – barn
Övriga media - vuxen

10 kr/skiva och vecka
10 kr/film/DVD och dag
0 kr
10 kr/media och påbörjad vecka

Förkomna/förstörda medier
•
•
•
•
•

Barnböcker
Vuxenböcker
Skiva
Video/DVD
Övriga media

200 kr/bok
300 kr/bok
200 kr/skiva
600 kr/film/DVD
Bedöms från fall till fall

Fjärrlån

0 kr/lån

Biblioteket kan under kortare perioder, max 3 månader, besluta om lägre avgifter, som ett led i särskilda
kampanjer/aktiviteter eller av särskilda skäl.

Evenemangsskyltar
Skyltar på både Ström och i Lödöse
• Förening i kommunen
• Arrangör i kommunen (ej förening)
• Extern arrangör

400 kr
800 kr
1500 kr

Skyltar på ett ställe
• Förening i kommunen
• Arrangör i kommunen (ej förening)
• Extern arrangör

200 kr
400 kr
800 kr

Priserna gäller ett skylttillfälle i max två veckor. Vid nytillverkning av skylt tillkommer
tillverkningskostnad för skylten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23
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§ 72 forts.

Beslut
Taxorna för 2015 antas.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Biblioteket
Musikskolan
Assistent på förvaltningen
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§ 73
Uppföljning handikappolitisk plan
Dnr 2014/ULN055
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen önskar få in uppföljning av den handikappolitiska
planen, antagen av kommunfullmäktige 2005-12-14. Följande mål/aktiviteter ska
hanteras och följas upp av kultur- och fritidsnämnden (tidigare upplevelsenämnden):
Tillgänglighet
Aktivitet:
Kommunen ska stå till tjänst med punktskrift/inläsning av viktig kommunal information
då detta efterfrågas.
Uppföljning:
Med dagens teknik har funktionshindrade via en så kallad tillgänglig webbplats ständig
tillgång till önskad information. Det betyder en dator med olika tekniska hjälpmedel och
program specialanpassade för det aktuella handikappet. Det finns olika anpassningar
vad gäller storlek, font, bakgrundsfärg och så vidare, personligt anpassade. Talsyntes
finns som läser skrivet material. Även punktskriftsprogram finns. Det finns också
skrivare som skriver ut på så kallad swellpapp som ger tredimensionella utskrifter.
Samordning
Aktivitet:
Varje förvaltning utser en kontaktperson till kommunala handikapprådet i syfte att
samråda och informera om förändringar och olika åtgärder som har aktualitet för
personer med funktionshinder.
Uppföljning:
Kontaktperson i handikapprådet för kultur- och fritidsavdelningen är Ellen Johansson,
biblioteket.
Delaktighet
Aktivitet:
Riktat bidrag till föreningar som främjar deltagande av funktionshindrade i kultur- och
fritidsaktiviteter.
Uppföljning:
Vuxenskolan har under 2014 erhållit 8 400 kr riktat för verksamhet till personer med
funktionsnedsättning.
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§ 73 forts.
Beslutsunderlag
Handikappolitisk plan För Lilla Edets kommun
Målsammanställning för handikappolitisk plan

Beslut
Informationen noteras.

Beslutet expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

16

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-09-30
§ 74
Ishallen Lödöseborg
Dnr 2013/ULN067 dpl 821
Sammanfattning
Tidigare i år har kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om renovering av ishallen
Lödöseborg. Beslutet har fattats bland annat med anledning av ett föreläggande från
Inspecta, rörande kylanläggningen. Renoveringen skulle innebära att all
ishallsverksamhet under hösten 2014 skulle vara tvungen att ställas in. Föreningen
LN 70 upplevde detta beslut som mycket oroväckande, då de kände en stark oro för att
medlemmarna då skulle söka sig till föreningar på andra orter.
Med anledning av LN 70:s oro fattade kultur- och fritidsnämnden i juni beslut om ett
alternativt förslag gällande uthyrning och verksamhet för ishallen, för att
kunna bedriva ishallsverksamhet under hösten 2014. Tyvärr visade det sig att detta
upplägg skulle innebära för stora kostnader för föreningen, vilket gjorde att föreningen
valde att tacka nej till erbjudandet om att hyra hallen direkt från Leifab.
I och med detta faller delar av de beslut som fattades av nämnden i juni. Det gör att
nämnden nu behöver fatta ett nytt beslut rörande ishallen och dess framtida verksamhet.
Förvaltningen föreslåt att ta in en detaljerad kostnadsspecifikation från Leifab och att
det ska göras en kostnads- och nyttoanalys innan beslut. Leifab kan komma att ta ut en
kostnad för att ge en detaljerad kostnadsspecifikation
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23
Yrkande
Kjell Johansson (S): Enligt förvaltningens förslag:
1. En detaljerad kostnadsspecifikation/offert från Leifab för den planerade renoveringen
begärs in.
2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en kostnads- och nyttoanalys.
3. Med stöd av ovanstående information/underlag, förbereds det inför att ta beslut på
oktober månads nämndmöte.
Carina Andersson (C): Bifall till Kjell Johanssons (S) punkt 1 och 3, men avslag på
punkt 2.
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§ 74 forts.
Tilläggsyrkande
Carina Andersson (C):
1. Att minska energiförbrukningen och återvinna värmeöverskottet i annan
lokal/verksamhet.
2. Att skyndsamt upprätta ett hyresavtal mellan kommunen och Leifab med rimlig
avskrivningstid (saknas idag).
3. Att skyndsamt upprätta ett nyttjanderättsavtal mellan LN 70, kommunen och
Leifab för att tydliggöra rollerna.
4. Att dra nytta av den kompetens (många hantverkare med specialistkunskaper)
som finns i föreningen LN 70, så kallad medborgarkraft, och göra renoveringen i
dialog med föreningen.
Anna-Lee Alenmalm (M) tillstyrker Carina Anderssons (C) tilläggsyrkande.
Eva Lejdbrandt (FP) tillstyrker punkt 1 i Carina Anderssons (C) tilläggsyrkande.
Mötet ajournerades klockan 20.03–20.09
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att beslut tas i en punkt i taget.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår punkt 1 i Kjell Johanssons (S)
förslag och finner att nämnden bifaller punkt 1 i Kjell Johanssons förslag.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår punkt 2 i Kjell Johanssons (S)
förslag och finner att nämnden bifaller punkt 2 i Kjell Johanssons förslag.
Carina Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår punkt 3 i Kjell Johanssons (S)
förslag och finner att nämnden bifaller punkt 3 i Kjell Johanssons förslag.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår punkt 1 i Carina Anderssons (C)
tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller punkt 1 i Carina Anderssons
tilläggsyrkande.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår punkt 2 i Carina Anderssons (C)
tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår punkt 2 i Carina Anderssons
tilläggsyrkande.
Carina Andersson (C), Anna-Lee Alenmalm (M) och Marianne Genborg (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Anderssons förslag.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår punkt 3 i Carina Anderssons
tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår punkt 3 i Carina Anderssons
tilläggsyrkande.
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§ 74 forts.
Carina Andersson (C), Anna-Lee Alenmalm (M) och Marianne Genborg (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Anderssons förslag.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår punkt 4 i Carina Anderssons (C)
tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår punkt 4 i Carina Anderssons
tilläggsyrkande.
Carina Andersson (C), Anna-Lee Alenmalm (M) och Marianne Genborg (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Anderssons förslag.

Beslut
1. En detaljerad kostnadsspecifikation/offert från Leifab för den planerade renoveringen
begärs in.
2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en kostnads- och nyttoanalys.
3. Med stöd av ovanstående information/underlag, förbereds det inför att ta beslut på
oktober månads nämndmöte.
4. Nämnden beslutar att minska energiförbrukningen och återvinna värmeöverskottet i
annan lokal/verksamhet.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 75
Information om konstgräsplanen
Dnr 2013/ULN010 dpl 826
Sammanfattning
Annica Skog informerar om att hon ser över beställningen till Leifab och vad den
innehåller.
Beslut
Informationen noteras.
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§ 76
Djur i idrottshallar
Dnr 2014/ULN064
Sammanfattning
I de regelverk som gäller för nyttjande av idrottshall i Lilla Edets kommun finns idag
inget regelverk som hanterar frågan om djurs rätt att vistas i de kommunala
idrottshallarna.
I en av kommunens idrottslokaler har en hundklubb haft aktiviteter med hundar inne i
en av kommunens hallar. Detta har väckt reaktioner hos såväl andra föreningar som hos
politiker.
I de dokument som styr villkoren för nyttjande av idrottshall i Lilla Edets kommun,
finns idag inget regelverk som hanterar frågan om djur i de kommunala idrottshallarna.
Med anledning av detta bör denna fråga lyftas upp för diskussion och beslut.
Detta då det dels handlar om tillgänglighet och dels handlar om ett eventuellt hårdare
slitage av idrottshallarna, då främst golvbeläggningarna.
Beslutsunderlag
Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer i Lilla
Edets kommun. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27.
Ordningsföreskrifter för idrottslokaler
http://astmaoallergiforbundet.se/vad-gor-vi/tillganglighet
Tilläggsyrkande
Eva Lejdbrandt (FP): Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt hitta en uppvärmd
inomhuslokal till djurverksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Eva Lejdbrandts (FP)
tilläggsyrkande.
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§ 76 forts.
Beslut
1. Djur får inte vistas i de kommunala idrottshallarna i Lilla Edet, med undantag av
ledarhund som följer sin brukare när hen utövar idrott eller likande.
2. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt hitta en uppvärmd inomhuslokal till
djurverksamhet.

Beslutet expedieras till
Lilla Edets Brukshundsklubb
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§ 77
Information från förvaltning och presidium
Sammanfattning
 Kjell Johansson informerar om att presidiet har träffat flera olika föreningar.
 Man kan nu nominera till årets kulturpris, kulturstipendium och ungdomspris.
Beslut
Informationen noteras.
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