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§ 11
Årsrapport
Dnr 2014/ULN007
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska årligen upprätta en årsrapport, där målen i nämndens
verksamhetsplan följs upp och analyseras.
Kultur och fritid har genomfört ett femtiotal kulturarrangemang för barn och ungdomar
under året, som har haft närmare 1900 deltagare i åldern 6-20 år. Kultur och fritid har
arrangerat eller lämnat arrangörstöd till 186 vuxenkulturarrangemang.
Simskola genomfördes vid Bodasjön i Prässebo under två veckor, med stor uppslutning.
Kommunen har betalat driften för ishallen i avvaktan på överlåtelse till Leifab den 1
september. Den totala driftskostnaden landar på cirka 500 tkr. Elkostnaderna står för
merparten av den kostnaden. Energiförbrukningen för ishallen är mycket hög året runt.
Arbete pågår med att sänka förbrukningen generellt för alla anläggningar, men
besparingsincitament för föreningarna saknas.
En utredning av skredsrisken på Strömsvallen visade inte på någon överhängande
skredsrisk för området, så upphandlingen av markarbetena för konstgräsplanen
påbörjades före semestern och arbetet påbörjades under september månad.
Tilldelningsbeslutet på upphandlingen av konstgräset överklagades till
förvaltningsrätten, vilket fördröjde byggprocessen. Därför kommer inte planen vara klar
förrän under våren 2014.
Överskottskravet på 0,4 mkr har uppfyllts i och med ett positivt resultat på knappt 0,5
mkr. 0,2 mkr lägre driftskostnader för ishallen samt generell restriktivitet, bland annat
inom biblioteksverksamheten, genererar överskottet. På investeringssidan noteras bland
annat dränering på Billerödsvallen och färdigställande av stallet Bertilsgården.
Beslutsunderlag
Årsrapport 2013

Beslut
Årsrapporten för år 2013 godkänns.
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§ 11 forts.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
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§ 12
Medborgarförslagstävling med vinnande förslag om öppen
scen
Dnr 2014/ULN009
Kultur- och fritidsnämnden åberopar kommunstyrelsens diarienummer 2014/KS0039
Sammanfattning
Kommunens demokratigrupp utlyste i höstas tävlingen Medborgarförslag för
högstadieelever. Det vinnande förslaget handlar om att anordna en öppen scen ett par
gånger om året, där vem som helst får anmäla sig med ett nummer och uppträda framför
publik. Förslaget är att det ska vara gratis och tillgängligt för alla. Vinnaren Ida
Dahlgren framför i sitt förslag att det är ett tillfälle för kommuninvånare att få visa vad
de kan samtidigt som det är underhållande och skapar gemenskap i kommunen.
Förslaget har gått på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden
har inget att invända mot förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-18
Remiss från kommunstyrelsen: Medborgarförslag 2014, öppen scen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå för
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och att uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att genomföra förslaget.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 13
Flytt av musikskolans lokaler till Folkets Hus
Dnr 2014/UN015
Sammanfattning
Musikskolan och andra kulturaktörer skulle kunna utgöra en bra grund för att erbjuda
ungdomar attraktiva aktiviteter. Om musikskolan flyttar från stationshuset till Folkets
Hus kan lokalerna bli en mötesplats för ungdomar och utgöra ett
kulturcenter/ungdomshus, som kan svara mot projektet Mötesplats unga. Ungdomarna
skulle ha någonstans att ta vägen i väntan på bland annat musikundervisning. På sikt
kan verksamheten utvecklas från en musikskola till en kulturskola.
Stationshuset omfattas av samma hyreskontrakt som Fuxernaskolan, även om
stationshuset inte används för skoländamål. Kontraktet löper fram till slutet av 2019.
Leifab kan frigöra stationshuset ur skolans hyreskontrakt och byta det mot ett
hyreskontrakt hos Folkets Hus. På så vis skulle det inte uppkomma några kvardröjande
merkostnader för kommunen i samband med ett lokalbyte.
Hyreskostnaden bedöms bli något lägre i Folkets Hus än dagens hyra för stationshuset.
Om vi efterhand väljer att starta fler kulturverksamheter, i egen regi eller i samarbete
med andra aktörer, så får dessa inledningsvis intäktsfinansieras. Det ger oss till exempel
möjlighet att erbjuda undervisning i fler instrument igen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-17

Beslut
Musikskolan flyttas till Folkets Hus under förutsättning att kommunens lokalgrupp
godkänner lösningen med byte av hyreskontrakten mellan stationshuset och Folkets
Hus.

Beslutet expedieras till
Lokalgruppen
Musikskolan
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§ 14
Delfinansiering av ungdomssamordnartjänst
Dnr 2013/ULN045
Sammanfattning
Under 2013 startade Lilla Edets kommun projektet Möteplats unga vars syfte var att
arrangera aktiviteter för ungdomar i åldern 13-18 år. Det är en åldersgrupp som ofta
hamnar utanför barnarrangemangen och är för unga för vuxenarrangemangen.
Projektledaruppdraget ligger på kultur och fritid, som även ska ansvara för
genomförandet av olika aktiviteter riktade till ovan nämnda målgrupp. Det är viktigt att
dessa aktiviteter bygger på ungdomarnas egna önskemål och genomförs i lättillgängliga
lokaler. Kultur och fritid rekryterar en särskild samordnare för att kunna tillgodose
önskemålen på ett kvalitativt sätt.
Kultur- och fritidsnämnden fick för 2014 ett utrymme på 300 tkr i innevarande års
budget för att kunna anställa en ungdomssamordnare. Beloppet motsvarar en 50 %
tjänst. I den pågående rekryteringen visar det sig svårt att anställa en
ungdomssamordnare på endast 50 % och dessutom bedöms arbetsuppgifterna egentligen
kräva minst en 75 % tjänst för att det ska bli ett kvalitativt resultat. Det innebär att såväl
kultur- och fritidschefen som folkhälsosamordnaren måste stötta med del av sin tid,
vilket inkräktar på deras ordinarie uppdrag.
Kultur och fritid önskar därför hjälp med finansiering av en ungdomssamordnare med
ytterligare 25 % eller 150 tkr för att kunna utöka tjänsten till 75 %. Kalkylen är
beräknad på en månadslön på cirka 25 000 kr/mån plus personalomkostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-11

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ansöker om 150 tkr hos folkhälsoutskottet för
delfinansiering av ungdomssamordnartjänst.

Beslutet expedieras till
Folkhälsoutskottet
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§ 15
Information om ishallen
Dnr 2013/ULN067
Sammanfattning
Kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt informerar om att driftkostnaden för ishallen
förra året blev lägre än väntat. Fakturor för kostnader under 2013 inkom dock även i
början av 2014, vilka måste kostnadsföras på 2014.
Hyreskostnaden kommer från och med 2014 att uppgå till cirka 650 tkr utan
ombyggnation och driftkostnaden uppgår till (inklusive de sent inkomna fakturorna)
560 tkr, på årsbasis. Totalkostnad blir 1 200 tkr. Budgetramen för 2014 är satt till 1 000
tkr varav 100 tkr redan är intecknade för de sent ankomna fakturorna för 2013. Då
kvarstår 900 tkr, vilket innebär att nämnden har ett budgetunderskott på -300 tkr redan
vid årets början. Nämnden behöver ta ställning till vilka besparingar som måste göras
för att klara underskottet.
Kylanläggningen, som enligt lagkrav ska besiktigas årligen, har under ett antal år inte
besiktats som den ska. Därefter har det gjorts ingrepp i anläggningen vars
dokumentation inte inkommit till besiktningsfirman, trots påstötningar.
Besiktningsfirman är skyldig att inom kort meddela Arbetsmiljöverket att anläggningen
följaktligen inte är godkänd, vilket innebär ett föreläggande om omedelbar stängning.
Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse av kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt.

Beslut
Informationen noteras.
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§ 16
Information om Nygårds ryttarsällskaps klubbhus
Dnr 2012/ULN058
Sammanfattning
Kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt informerar om att Nygårds ryttarsällskap önskar
ett nytt arrendeavtal på minst 10 år. Det beror på att de önskar ansluta till vatten och
avlopp. Nytt arrendeavtal på 10 år skrevs förra året, vilket innebär att de har ett avtal på
nio år framåt nu.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen kan den aktuella marken möjligtvis dras in för
bostadsbygge i framtiden.

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse av kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt.

Beslut
Informationen noteras.
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§ 17
Information om Bohusleden
Dnr 2014/ULN008
Sammanfattning
Västkuststiftelsen har beslutat att inte längre svara för samordningen av Bohusleden.
I samordningsansvaret som de har haft sedan 1986 ingick att ha en övergripande tillsyn,
samordna och medverka till att informationsmaterial finns tillgängligt, ansvara för
vägvisare, medverka till anskaffning av vindskydd, toaletter och informationstavlor,
medverka till att utforma entréer samt finansiera brandförsäkring för leden.
Kommunerna har ansvaret för skötseln av Bohusleden och nyttjanderättsavtal med
markägare.
Något färdigt förslag för vad som ska hända med leden finns inte i nuläget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Västkuststiftelsen

Beslut
Informationen noteras.
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§ 18
Information om förslag från konstnärer
Dnr 2014/ULN011
Sammanfattning
Konstnärer med fler har i samband med föreläsningen Konstnärens roll i samhället
inom projektet mentorprogram InQbator skrivit ner förslag till förbättringar inom
kulturområdet i Lilla Edets kommun.
Förslagen handlar om hur kommunen kan förbättra för den enskilde konstnären, bidra
till nätverk för konstnärer, genomföra kulturevenemang, ha anpassade lokaler för kultur,
ha mer kultur i skolan och hur kommunen på andra sätt kan skapa ett rikare kulturliv.
Beslutsunderlag
Förslag till förbättringar i Lilla Edets kommun från konstnärer

Beslut
Informationen noteras.
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§ 19
Information om årsredovisningar från Tösslandagården
Dnr 2006/ULN003
Sammanfattning
Årsredovisningar har inkommit för Tösslandagården gällande räkenskapsåren 2011 och
2012. Årsredovisning för 2013 kommer under våren 2014.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Stiftelsen Tösslandagården 2011
Årsredovisning för Stiftelsen Tösslandagården 2012

Beslut
Informationen noteras.
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§ 20
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Organisationsöversyn, protokollsutdrag från kommunstyrelsen, daterat den
15 januari 2014.

Beslut
Informationen noteras.
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§ 21
Information från förvaltning och presidium
Sammanfattning
 Bebyggelseinventeringen har tryckts upp och delas ut till nämndledamöterna.
 Kommunen anordnade ett LAN för ungdomar 13-18 år på sportlovet.
 Stationshuset där musikskolan är lokaliserad har brunnit. Fasaden tog skada,
men verksamheten har kunnat vara i lokalerna.
 Kjell Johansson och Anna-Lee Alenmalm har träffat hembygdsföreningarna.
Bland annat vill de ge ut en folder till skolorna.
 Eva Lejdbrandt och Kjell Johansson har träffat Lödöse museum. Träffar med
museet sker två gånger om året.

Beslut
Informationen noteras.

