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§ 57
Godkännande av dagordningen
Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 58
Samråd om bostadsförsörjningsprogram
Dnr 2013/ULN059 dpl 808
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram, med
utgångspunkt från styr- och måldokument som Vision 2020, ÖP 2012, GR:s strukturbild
och GR:s Hållbar tillväxt. Enligt dokumentet ska det planeras för att möjliggöra en
procents ökning per år av befolkningen.
Det första utkastet av programmet var ute på remiss under vintern 2013/2014.
Nämnderna gavs då möjlighet att lämna synpunkter fram till och med den 28 februari
2014. Kultur- och fridtidsnämnden svarade, genom dåvarande kultur- och fritidschef
Eva Lejdbrandt, att vi behöver bevaka intresset med Högtorpsspåret.
Bostadsförsörjningsprogrammet är nu åter ute på samråd. Den som har synpunkter på
förslaget ska skriftligen framföra dessa senast 2014-09-14.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-19
Underrättelse om samråd från kommunstyrelsen
Föreslaget bostadsförsörjningsprogram

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden önskar inte framföra några synpunkter gällande föreslaget
bostadsförsörjningsprogram.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 59
Inkommen skrivelse om försöksverksamhet med fritidsgårdar
Dnr 2014/ULN052
Sammanfattning
Leif Kinnunen, Folkpartiet Lödöse/Lilla Edet, har inkommit med en skrivelse om
försöksverksamhet med fritidsgårdar i Lilla Edets kommun. Folkpartiets vill att det
startas ett försöksprojekt med fritidsgård under två år i en eller flera lokaler, som ska
hållas öppen klockan 17.00–21.00 och drivas i kommunens regi.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-19
Inkommen skrivelse från Leif Kinnunen, Folkpartiet Lödöse/Lilla Edet

Beslut
1. Förslaget om försöksverksamhet med fritidsgårdar i kommunal regi avslås med
hänsyn till den ekonomiska situationen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med Folkets Hus-organisationen,
Ljudaborgsorganisationen, föreningar m.fl. fortsätta arbetet med att tillsammans
skapa och utveckla aktiviteter för barn och ungdomar i Lilla Edets kommun,
som kan svara mot såväl projektet Mötesplats Unga som mot
Medborgarförslaget 2014 – Öppen scen.
3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om den ideella fritidsgården i Lödöse
behöver ytterligare stöd.

Beslutet expedieras till
Folkpartiet Lödöse/Lilla Edet
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§ 60
Förfrågan om överlåtelse av böcker
Dnr 2014/ULN030
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har fått en förfrågan från Kjell Hertz om en överlåtelse av
böcker. Böckerna har från början tillhört Hertz morfar Henning Bryngel, och donerades
1967 till Lilla Edets kommun av Hertz mormor Wendela, i samband med att Bryngel
dog. Bryngel hade varit verksam som ordförande i kommunen under många år.
Avsikten med gåvan var att låta böckerna ingå i Lilla Edets kommuns bibliotek.
Med anledning av bibliotekets begränsade ytor exponeras inte Bryngels böcker på
biblioteket, utan förvaras i ett förråd.
Med anledning av detta önskar nu Hertz få sin morfars böcker, genom en överlåtelse
från kommunen.
Kommunens tjänstemän har undersökt möjligheten till överlåtelsen och har kommit
fram till att överlåtelsen av böckerna kan ske, om det föreligger särskilda skäl.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-19
Inkommen skrivelse från Kjell Hertz

Beslut
1. Henning Bryngels böcker överlåts till barnbarnet Kjell Hertz med hänsyn till
särskilda skäl.
2. Förvaltningen får i uppdrag att verkställa överlåtelsen, i enlighet med gällande
regelverk.

Beslutet expedieras till
Biblioteket Lilla Edets kommun
Kjell Hertz
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§ 61
Förfrågan om stötning av kulturprojekt från Madego
Productions
Dnr 2014/ULN054
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har fått en förfrågan från Gert-Ove Eng, MadEgo Productions, om
stöttning av ett långfilmsprojekt som finansieras med hjälp av crowdfunding.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-19
Inkommen skrivelse från MadEgo Productions

Beslut
1. Ansökan om ekonomisk stöttning avslås, med anledning av att MadEgo Productions
är ett privatägt företag.
2. En dialog ska föras med Gert-Ove Eng för att se hur kommunen kan stötta på andra
sätt än med ekonomiska medel.

Beslutet expedieras till
Gert-Ove Eng
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§ 62
Information om Billerödsvallen/Sollumsån
Dnr 2011/ULN060 dpl 808
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har under flera år uppmärksammat behovet av åtgärder
kring Sollumsån vid Billerödsvallen, med anledning av den eroderande strandbanken
och avsaknaden av rening av avloppsvattnet från klubbhuset.
Åtgärdsbehovet har föranlett ett omfattande arbete med att flytta de känsliga
flodpärlmusslorna som lever i ån, med att leda om flodfåran för att förhindra framtida
ras och med att bygga ett reningsverk för att ta hand om avloppsvattnet från klubbhuset.
Samtliga uppdrag är nu genomförda och har slutbesiktigats. Besiktningen omfattade
hela entreprenaden. Det påtalades ett antal mindre fel. Entreprenören har fått i uppdrag
att omgående åtgärda dessa fel. Besiktningen godkändes till fullo.
Projektledare Göran Berggren, Markkonsult AB, har haft i uppdrag att dokumentera
hela ärendet.
Den totala kostnaden för åtgärderna är ännu inte sammanställd, då samtliga fakturor
ännu inte har inkommit till kommunen.
Kultur- och fritidschefen återkommer till nämnden med information om den totala
kostnaden för åtgärderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-19
Dokumentation av besiktning från Markkonsult AB, daterat 2014-08-19

Beslut
Informationen noteras.
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§ 63
Information från förvaltning och presidium
Sammanfattning
 Kultur- och fritidschef Annica Skog lämnar information om läget med ishallen.
 Ett staket ska sättas upp vid konstgräsplanen. Arbete pågår också för att få på
plats den container som ska fungera som förråd vid planen.
 Sommaraktiviteterna vid Ljudaborg har varit lyckade. Ett arrangemang återstår
den 28 augusti. En ungdomsfestival är på gång under hösten.
 Badplatsen i Prässebo har tillgänglighetsanpassats genom en handikappramp.
Kultur- och fritidschef Annica Skog återkommer med beslutsförslag till hösten,
då det kan finnas behov av att göra ytterligare åtgärder.
 Sommarens simskola var lyckad, med många deltagare.
 Arbetet när det gäller samarbetet med Bibliotek i Väst pågår. Ungdomar har
varit anställda under sommaren och hjälpt till med att märka upp böcker med
datachip.
 Ordförande Kjell Johansson och vice ordförande Anna-Lee Alenmalm har haft
möte med de finska föreningarna.
 Ordförande Kjell Johansson deltog på Lödöse Museums 20-årsjubileeum.
 Ordförande Kjell Johansson har besökt ryttarklubben i Nygård. Återträff sker i
september.
 Kultur- och fritidschef Annica Skog och ordförande Kjell Johansson har besökt
Ale för att titta på ridvägar.
 Kommunen har lanserat en officiell Facebook-sida.

Beslut
Informationen noteras.
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§ 64
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18: Avsägelser och fyllnadsval
2
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18: Mål- och resursplan 2015 samt
flerårsplan 2016-2017
3
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-18: Taxor och avgifter 2014 –
kompletterande beslut
4
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14: Svar på medborgarförslag om att
arrangera ”Öppen scen”
5
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14: Budgetjustering 3, år 2014

Beslut
Informationen noteras.

11

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-08-26
§ 65
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla
lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Diarienummer

Datum

Ärende

2014/ULN051-3

2014-06-11

Tillsättning av tjänst som bibliotekarie
med IT-inriktning

Beslut
Redovisningen av anmälda delegeringsbeslut godkänns.
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