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§ 30
Godkännande av dagordningen
Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 31
Information om LEDET
Sammanfattning
Processamordnare Bertil Nylén informerar om projektet LEDET.
Med EU-bidrag från Europeiska socialfonden (ESF) genomför Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) en förstudie i nära samverkan med Lilla Edet från februari till
november 2014. Förstudien handlar ytterst om Lilla Edets möjligheter till utveckling
inom följande områden:
• Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande
• Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
• Främja social inkludering och bekämpa fattigdom
Syftet är att kartlägga de strukturer i kommunen som omgärdar ungdomar som befinner
sig i eller riskerar utanförskap, för att därigenom skapa en gemensam förståelse som kan
ligga till grund för samverkan inom området utanförskap.
Effekten av förstudien ska leda till kvalitetssäkrade, välförankrade och strategiska
projekt för de som står eller riskerar att stå utanför arbetsmarknaden under nästa
programperiod 2014-2020.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragande av processamordnare Bertil Nylén

Beslut
Informationen noteras.
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§ 32
Information om budgetunderskott
Dnr 2013/ULN067 dpl 821
Sammanfattning
Efter att ha analyserat kostnadsutvecklingen för ishallen under 2012-2013 och i ljuset
av det renoveringsbehov som finns, bedömde kultur- och fritidsförvaltningen i
november 2013 att avsatt budget för 2014 sannolikt inte räcker för hyra, avskrivningar
och drift. 106 000 kr av driftskostnaderna för 2013 inkom till kommunen först i februari
2014, vilket ledde till att de tvingades bokföras på 2014. Därmed återstår bara 900 000
kr av budgetutrymmet.
Den bedömda kostnaden för 2014, med hyra för ombyggd hall och drift inklusive
reperation av ismaskin, landar på cirka 1,35 mkr. Det innebär att det saknas finansiering
för cirka 450 tkr.
Kylanläggningen måste åtgärdas för att få användas vidare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-14
Mötet ajournerades klockan 18.43 och återupptogs klockan 19.02.
Mötet ajournerades klockan 19.06 och återupptogs klockan 19.13.
Yrkande
Kjell Johansson (S):
1. Dialogen med LEIFAB ska fortsätta enligt det arbete i frågan som redan pågår.
LEIFAB får i uppdrag att göra renoveringen av ishallen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa förslag på besparingsalternativ på nästa
nämndsammanträde.
Carina Andersson (C): Kultur- och fritidsnämnden ger i uppdrag åt förvaltningen att:
1. Minska energiförbrukningen på ishallen och använda spillvärmen till att värma
skolan genom att köpa en ny kondensor som ska fungera som en värmepump.
Arbetet måste vara klart senast 15 augusti så att ishallen kan öppna inför höstens
säsong. Det betyder att ett beslut/ok för inköp måste tas senast på
nämndssammanträdet i maj, för att slippa onödigt dyra ”sista-minuten-lösningar”.
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2. Dra nytta av den kompetensen (många hantverkare med specialistkunskaper)
som finns i föreningen LN 70, så kallad medborgarkraft, och gör renoveringen i dialog
med föreningen.
3. Skyndsamt upprätta ett hyresavtal mellan kommunen och Leifab med rimlig
avskrivningstid
4. Skyndsamt upprätta ett nyttjanderättsavtal mellan LN 70, kommunen och Leifab
för att tydliggöra rollerna

Tommy Karlsson (C) tillstyrker Carina Anderssons (C) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller Kjell Johanssons (S) förslag.

Beslut
1. Dialogen med LEIFAB ska fortsätta enligt det arbete i frågan som redan pågår.
LEIFAB får i uppdrag att göra renoveringen av ishallen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa förslag på besparingsalternativ på nästa
nämndsammanträde.

Reservationer
Carina Andersson (C) och Tommy Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Carina Anderssons förslag.
Anna-Lee Alenmalm (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till
LEIFAB
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§ 33
Ansökan från Lilla Edets MCK
Dnr 2008/ULN050 dpl 805
Sammanfattning
Lilla Edets MCK ansöker om särskilt bidrag på 150 000 kr för inköp av en grävmaskin
för skötsel av banan. Klubbens behov av en grävmaskin är stort.
Man har tidigare gjort en framställan om borgensåtagande för inköp av en grävmaskin.
Nämnden valde vid det tillfället att avslå ansökan.
Förvaltningen föreslår att nämnden avslår ansökan, då det finns ett budgetunderskott för
att klara kostanden för ishallen och då det inte finns särskilda pengar avsatta för
särskilda bidrag, utan kostnaden belastar ordinarie driftsbudget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22
Ansökan om särskilt bidrag från Lilla Edets MCK

Beslut
Ansökan avslås.

Beslutet expedieras till
Lilla Edets MCK
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§ 34
Tillägg till dokumenthanteringsplanen om sociala medier
Dnr 2005/ULN235 dpl 800
Sammanfattning
Användningen av sociala medier i samhället är stor. Det är ett snabbt och enkelt sätt att
kommunicera med sina målgrupper. Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, bloggar
och chattar är några aktuella exempel som räknas till sociala medier. Även traditionella
webbplatser med till exempel kommentarsfunktioner omfattas av begreppet.
Kommunikation med och av besökare på ett socialt medium är att betrakta som allmänna
handlingar. Det kan innehålla handlingar och kommunikation som ska bevaras. En del
information kan gallras när den inte längre är aktuell. För att kunna gallra allmänna handlingar
måste det finnas ett gallringsbeslut.
Kommunen ska snart lansera officiella sidor på LinkedIn, Facebook och Twitter. Då kan frågor
som rör kultur- och fritidsnämnden inkomma genom dessa kanaler. Inom kultur- och
fritidsnämnden är Musikskolan och biblioteket idag aktiva på Facebook.
Ett stycke för sociala medier läggs till i dokumenthanteringsplanen enligt nedan:

Typ av handling

Gallringsfrist

Förvaringsplats

Anmärkning

Leverans till
C-arkiv

Dokumentation av
förekomst i sociala
medier

Bevaras

Diariet

3 år

Enkla frågor och
inlägg av mindre
betydelse, inkomna
via sociala medier
Frågor eller inlägg
inkomna via sociala
medier av betydelse i
ett ärende eller som
inleder ett ärende
Inlägg med sekretess,
som bryter mot lagen/
reglerna eller
innehåller kränkande
personuppgifter,
inkomna via sociala
medier

Vid inaktualitet

-

Bevaras genom en
ögonblicksbild varje
halvår och/eller vid
större förändringar.
-

Bevaras

Diariet

Inlägg som är av
betydelse diarieförs. De
tas då ut på papper och
bevaras i ärendeakten.

3 år

Bevaras

Diariet

Inlägg av denna
karaktär döljs genast
från det sociala mediet.
De tas ut på papper och
bevaras i ärendeakten.

3 år

-
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-08

Beslut
Nämndens dokumenthanteringsplan revideras enligt föreslaget tillägg för sociala
medier.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
Biblioteket
Musikskolan
Kommunikationsteamet
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§ 35
Uppföljning internkontrollplan 2013
Dnr 2013/ULN003 dpl 800
Sammanfattning
De granskningsområden som ska följas upp enligt internkontrollplan för 2013
är verksamhetsbidrag till föreningar och beställning/inköp. Bedömningen är att kultur
och fritid följer regelverket för de två processerna i allt väsentligt.
Verksamhetsbidrag till föreningar
Föreningarna kommer in med ansökan om verksamhetsbidrag två gånger per år.
Fritidsassistenten granskar varje ansökan. Redovisade sammankomster delas med antal
närvaromarkeringar för att se att det är minst fem deltagare per grupp. Undantagsvis har
föreningarna räknat med sammankomster och närvaromarkeringar med för få deltagare i
någon grupp eller i fel ålder för att få räknas. Då kontaktar förvaltningen föreningen och
ber dem kontrollera och eventuellt rätta inlämnade uppgifter. Utbetalning sker efter
kontroll av redovisade närvaromarkeringar.
Beställning/inköp
Kontroll av beställare
Förvaltningsekonomen har följt upp att rätt personer gjort beställningar genom
stickprov. I något enstaka fall har någon annan anställd på musikskolan och biblioteket
gjort beställningar, men då i allmänhet på uppdrag av beställningsberättigad person.
Avtalstrohet
För biblioteket har de avtalen huvudsakligen följts. I enstaka fall har media
köpts från andra håll, men i så liten omfattning att direktupphandling har tillämpats och
det har inte varit meningsfullt att sluta avtal.
För musikskolan är omfattningen och frekvensen av inköp så liten att direktupphandling
har tillämpats och det har inte varit meningsfullt att sluta avtal.
För anläggningsunderhåll finns det avtal slutna med leverantörer av byggmaterial
genom Göteborgs stad. Allt som beställs ska samlevereras inom ett stort antal
kommuner, vilket inte sker med den frekvens som vi har behov av. Ofta uppkommer
behovet av reparation löpande och kräver inga omfattande mängder material. Det köps
därför lokalt för att klara förväntad reparationstid. Kultur och fritid har inga möjligheter
att lagerhålla stora mängder material i samband med samleveranser.

11

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-04-29
Våra behov i den löpande verksamheten bedöms vara så små att direktupphandling
lokalt kan tillämpas. Större arbeten upphandlas i allmänhet på entreprenad och då ingår
materialet i upphandlingen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22
Beslut
Uppföljningen av internkontrollplan för 2013 godkänns.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
Ekonomiavdelningen
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§ 36
Internkontrollplan 2014
Dnr 2014/ULN037
Sammanfattning
Varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av den
interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut. Under 2014 ska
beställning/inköp och lokalkostander granskas.
Beställning/inköp
Den interna verksamheten med avseende på beställare och inköp följs upp.
Ansvarig är förvaltningsekonom.
Lokalkostnader
Nämndens utbetalade lokalkostnader med avseende på föreningars och organisationers
egenrapporterade verksamhet, särskilt avseende ungdomsverksamhetens omfattning,
nyttjandegrad i förhållande till lokalens storlek, ägarförhållande till lokalerna och
faktiska egna kostnader för lokalerna, analyseras och följs upp.
Ansvarig är kultur- och fritidschef och förvaltningsekonom tillsammans.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22
Beslut
Internkontrollplan för 2014 godkänns.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsekonom
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§ 37
Ansökan om bidrag från Ljudaborgs kulturförening
Dnr 2014/ULN031
Sammanfattning
Den nystartade föreningen Ljudaborgs kulturförening har skickat in en ansökan om
särskilt bidrag på 10 000 kr till en kulturfestival den 16-17 augusti. Syftet är att ge
festivalen en bra och innehållsrik start med hög kvalitet på underhållningen, för att
festivalen ska bli ett årligen återkommande kulturevenemang.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-07
Ansökan om bidrag från Ljudaborgs kulturförening

Beslut
Ljudaborgs kulturförening beviljas 10 000 kr i bidrag till medel för marknadsföring och
kvalitetssäkring. Föreningen ska efter genomförd festival redovisa till kultur- och
fritidsnämnden hur pengarna har använts.

Beslutet expedieras till
Ljudaborg kulturförening
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§ 38
Information om Billerödsvallen
Dnr 2011/ULN060 dpl 808
Sammanfattning
Kultur och fritid har under flera år uppmärksammat behovet av åtgärder kring
Sollumsån vid Billerödsvallen. Åfåran har eroderat strandbanken alldeles vid
klubbhuset, vilket på sikt leder till rasrisk. Det har heller inte funnits någon rening av
det avloppsvatten som släpps ut i ån från klubbhuset. Området längs åfåran är skyddat
som Natura 2000-område, då det lever fridlysta och sällsynta flodpärlmusslor i vattnet.
Avloppet har nu åtgärdats. Avloppsvattnet leds via en pump till ett reningsverk, för att
sedan släppas ut i ån. Kostnaden för åtgärden är fram till nu sammanlagt 520 tkr.
Kommunens ramavtal har avropats.
Omledning av åfåran sker tidigast under sensommaren 2014 efter tillstånd av
länsstyrelsen. Ytterligare kostnader för omledning av åfåran beräknas till cirka 300 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-28

Beslut
Kultur och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
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§ 39
Information om fördjupad översiktsplan Lödöse
Dnr 2013/ULN030 dpl 870
Sammanfattning
Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för
Lödöse 2014-02-25. Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd under perioden 16
maj - 26 juni 2013. Planområdet avgränsas norr om Spetalbergen i norr,
kommungränsen i söder, Göta älv i väster och Gårdaån samt väg E45 i öster. Den 5
mars beslutade kommunstyrelsen att ställa ut planen för granskning.
Fördjupning av översiktsplanen för Lödöse har två syften. Det första är att konkret
utgöra en ram som anger möjligheterna för utveckling och bevarande i Lödöse, vilket
underlättar för kommande planering och utbyggnad i Lödöse. Det andra syftet är att
själva arbetet med planen ska fungera som inspirationskälla och underlag för
diskussioner och idéarbete bland Lödösebor och andra som på olika sätt medverkar i
samhällsbyggandet.
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen senast 2014-06-26.
Projektledare Erik Larsson kommer på nästa nämndsammanträde presentera
förvaltningens förslag på synpunkter.

Beslutsunderlag
Kungörelse om utställning – Fördjupad översiktsplan Lödöse

Beslut
Informationen noteras.

16

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-04-29
§ 40
Information från förvaltning och presidium
Sammanfattning
 Förvaltningschef Maria Andersson har sagt upp sig.
 Eva Lejdbrandt har träffat styrgruppen för Bibliotek i Väst. Ett samarbete ska
ske mellan bibliotek. Kommunen måste gå med i ett självutlåningssystem för att
vara med i samarbetet. Samarbete sker till exempel inom kompetensutveckling
och webbplats.
 Eva Lejdbrandt informerar om hur det går med uthyrning av kiosken i Prässebo.
 Bertilsgården har haft problem med sin brunn. Ett nytt brunnshål har borrats,
men måste kontrolleras innan den kan användas.
 Musikskolan flyttar till Folkets Hus 10 juni.
 Eva Lejdbrandt informerar om omklädningsrummen på Ljudaborg.
 En vandringsutställning kommer till biblioteket i Lilla Edet i mars och april
2015.

Beslut
Informationen noteras.
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§ 41
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Inbjudan till kurs i Stockholm: Ska kommunerna fortsätta att äga och driva
idrottsanläggningar
2
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-19: Avsägelser och fyllnadsval
3
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-19: Årsredovisning 2013

Beslut
Informationen noteras.
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§ 42
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

Delegat

2014/ULN026-1

2014-03-25

Utbetalda verksamhetsbidrag 1/7 – 31/12 2013

Kultur- och
fritidschef

2014/ULN028-3

2014-03-31

Tillsättning av tjänst
kultursekreterare

Kultur- och
fritidschef

2014/ULN029-3

2014-03-31

Tillsättning av tjänst
projektledare

Kultur- och
fritidschef

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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