Datum: 2021-05-12

Föreningsmöte
Mötet hålls via Teams med ett femtontal anmälda föreningar samt representanter från
kommunen (Leif Gardtman, Lars Bengtsson, Karin Holmström, Carolina Allvin Bromar
och Susanne Vehmanen).
Leif öppnar mötet med att hälsa alla välkomna och presenterar en dagordning enligt
följande:







Kommunens Folhälsoutvecklare, Sofia Enström, skall prata om PEP
Coronaläget
Sommarlovsaktiviteter
Ny idrottshall
Kommunens omorganisation
Övriga frågor

1. Sofia börjar att presentera Generation Pep vilket är ett pilotprojekt som Lilla Edets
kommun är med i tillsammans med Uppsala, Sundbyberg, Katrineholm, Krokom
och Vårgårda. Det handlar om ett strategiskt arbete och insatser inom fysisk aktivitet
och matvanor bland barn och unga.
”Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida
kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.
Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med
aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete
med barn och unga i fokus.”
Folkhälsomedel finns att söka för att utveckla kommunens folkhälsa för alla
föreningar i kommunen. Antingen via Sofia eller direkt från Generation Pep.
Sofia har även förslag på att kommunen kan ordna en PEP-dag tillsammans med
föreningarna och någon från organisationen för att nå ut till barn och familjer.
2.
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Coronaläget hos föreningarna – Edet FK säger att dom är ganska hårt drabbade med
ett stort ekonomiskt tapp pga uteblivna matcher, cuper och tillhörande
kioskförsäljning. Nu får ungdomarna visserligen spela matcher men utan
publikintäkter.
LN70 talar om en hel säsong som har ”tappats bort”.
IK Bergaström har som alla andra inte heller haft några inkomster och dessutom
vittnar om medlemstapp på ca 30-35%.
LNIK tappar också medlemmar då speciellt juniorer tappar intresset och slutar.
Ljudaborg har haft all sin teaterverksamhet inställd men försöker repetera digitalt
men det blir inte riktigt samma sak förstås och medlemmar tappar lusten.
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OK Gipen rapporterar också om inställda tävlingar och att många ungdomar ”håller
upp” just nu men kommer dom tillbaka så småningom?
Helen Persson från SISU tipsar om att föreningarna kan söka bidrag av olika slag
för att kompensera inkomstbortfallet. Ta kontakt med Helen direkt,
helene.persson@rfsisu.se
Hur tänker kommunen i frågan om det finns något politiskt initiativ till att hjälpa
igång föreningarna igen?
3. Sommarlovsaktiviteter - Socialstyrelsen har på uppdrag av Regeringen skickat ut
information till Sveriges kommuner om att det finns ett statsbidrag att rekvirera
2021, för genomförandet av avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och
unga i åldrarna 6–15 år. Summan som Socialstyrelsen avsatt till Lilla Edets kommun
är 283 000 kr.
I Lilla Edets kommun vill vi samla in de idéer och möjliga initiativ som våra
verksamheter och föreningar har för just avgiftsfria aktiviteter för loven under
sommaren och hösten 2021. Ni som har tankar, inom fritidshemsverksamheten eller
utanför fritidshemsverksamheten, om aktiviteter som ni vill att vi rekvirerar pengar
till tar kontakt med Carolina Allvin Bromar, genom att ni mejlar henne era idéer och
planer. Carolina sammanställer idéerna och presenterar dem för förvaltningens
ledningsgrupp. Om det behöver göras prioriteringar så kommer de att göras i
ledningsgruppen.
IKB tänker ha olika aktiviteter hela sommaren, Kulturskolan ska ha ett dansläger
och EDET FK planerar fotbollsskola. Fritidsgården ska vara öppen och även
Svenska kyrkan presenterar ”sommarskoj” för barn och ungdomar. Flera idéer är
välkomna med tanke på att det finns pengar att få.
4. Ny idrottshall - Kommunen har beslutat att bygga en ny idrottshall. Det kommer att
bli en s.k. 20/40-hall som ska byggas mellan fotbollsplanen och nuvarande
gymnastikhall på Fuxernaskolans område. Beräknas stå klar 2023 och kommunen
kommer att hyra hallen av Edet Hus. Karin Holmström på Samhällsbyggnad är
ansvarig för projekteringen. Här vill man att både skola och föreningar ska vara med
och tycka till.
Föreningarna kan lämna in yttrande till Carolina Allvin Bromar via e-post.
carolina.allvin-bromar@lillaedet.se
Man tänker sig också att flera aktörer tillsammans med kommunen och Edet Hus
bildar en typ av arbetsgrupp kanske för att få med allas önskemål.
Karin Holmström meddelar att det är många nybyggnationer på gång i kommunen
och Susanne Vehmanen nämner då konstgräsplanen som kan vara i fara för den nya
slussleden som ska byggas. Det kan hända att vi blir av med den men då får vi
ersättning för en ny plan från Trafikverket/Sjöfartsverket. Ingen fara alltså!
Nyttjanderättsavtalen som har ”ramlat mellan stolarna” pga chefsbyte och
omorganisation är nu på gång. Karin vet att det är angeläget och försöker få klart
dessa snarast.
5. Ny kommunal organisation – Omorganisationen involverar både politiken och
tjänstemannasidan. Vi har minskat från sex nämnder till tre nämnder. Kultur och
Fritid har delats upp på två olika nämnder, Bildningsnämnd och Samhällsnämnd.
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Tjänsten som Kultur och Fritidschef försvinner. Kulturchef ska tillsättas (chef på
enhetsnivå). Dagens bibliotekschef och kulturskolechef blir samordnare på
respektive enhet. Enhetschef på anläggningssidan blir också samordnare och
kommer att tillhöra Samhällsbyggnad. Likaså städ, kost och vaktmästeri kommer att
tillhöra Samhällsbyggnad.
6. Övriga frågor – Frågan om IP Only tas upp och varför det aldrig löser sig med WiFi
på anläggningarna. När kommer det?
Karin Holmström förklarar att det beror på en långdragen tvist mellan Lilla Edets
kommun och IP Only. Kommunen anser att bolaget inte har följt avtalen.
Några föreningar tar upp missnöjet när det gäller e-serve där man är missnöjd över
både lokalbokningen och bidragsbiten. Man har ”lovat mycket och hållit tunt”. Leif
säger att han är medveten om detta och undertecknad håller med.
Lilla Edets Tennisklubb hade skickat in en övrig fråga angående nya utebanor men
tyvärr var ingen med från föreningen och då kunde vi inte heller prata om den
frågan.

Vi planerar att ha ett nytt möte i september och förhoppningsvis då i verkligheten.
Det kommer att skickas ut en kallelse.

Vid pennan:
_____________________________________
Föreningssamordnare Carolina Allvin Bromar
Justerare:
_____________________________________
Förvaltningschef Leif Gardtman
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