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§ 22
Komplettering av taxor höstterminen 2014
Dnr 2013/ULN047
Sammanfattning
Musikskolan står inför en flytt till nya lokaler i Folkets Hus. Det ger möjligheter att
undervisa andra grupper än barn och ungdomar upp till och med 19 år. Avgifterna
behöver sättas för dessa grupper och annan tillkommande verksamhet. Då
undervisningen bedrivs på läsårsbasis behöver ett kompletterande beslut avseende
höstens avgifter tas.
Verksamheten på Ljudaborgs kulturplats har under lång tid varit mycket begränsad. Nu
har efterfrågan ökat markant och flera aktörer har visat intresse. Verksamheten riktar sig
främst till vuxna, varför en avgift för nyttjandet av anläggningen kan anses vara skälig, i
synnerhet som en stor del av verksamheten baseras på entréavgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-04
Förslag på taxor, fritids- och kulturaktiviteter
Tilläggsyrkande
Carina Andersson (C): Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
besluta enligt förslag på taxor för fritids- och kulturaktiviteter, med tillägget att
verksamhet som är till för barn och ungdomar på Ljudaborgs kulturplats ska vara
kostnadsfri.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Carina Anderssons (C)
tilläggsyrkande.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslag på
taxor för fritids- och kulturaktiviteter, med tillägget att verksamhet som är till för barn
och ungdomar på Ljudaborgs kulturplats ska vara kostnadsfri.
Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
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§ 23
Ansökan om bidrag till Bredfjällspelen
Dnr 2014/ULN018
Sammanfattning
Ansökan har inkommit om stöd på 5000-10 000 kronor till årets uppsättning av
Bredfjällspelen. Bredfjällspelen genomförs av Bredfjälls teatersällskap med säte i
Uddevalla kommun, på en utomhusteater utanför Ljungskile.
Då tidigare ansökningar från föreningar med säte i andra kommuner eller av regional
karaktär, regelmässigt har avslagits, eftersom kultur och fritid i första hand prioriterar
de föreningar som har sitt säte i Lilla Edets kommun, föreslås nämnden avslå ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-12
Ansökan om bidrag till Bredfjällsspelen

Beslut
Ansökan om bidrag till Bredfjällspelen avslås.

Beslutet expedieras till
Projektledare för Bredfjällspelen
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§ 24
Komplettering medborgarförslagstävling, 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 och uppträda. Kultur- och
fritidsnämnden fastslog den 25 februari 2014 som svar på remiss från kommunstyrelsen
att nämnden inte har något att invända mot förslaget.
I samtal med vinnaren har det kommit fram att hennes förväntningar på förslaget
motsvaras av Tjörn kommuns upplägg kring öppen scen, som är ganska omfattande. De
har öppen scen på en fritidsgård en fredag i månaden under terminerna. Då behövs ljudoch ljustekniker, fritidsledare, ordningsvakter med fler. Arrangemanget har vid flera
tillfällen urartat med polisingripanden, bland annat på grund av drogpåverkad publik.
I dagsläget finns det inte personella, lokalmässiga eller ekonomiska resurser för ett
sådant upplägg. Däremot finns ideella aktörer som redan ordnar öppen scen på bland
annat Folkets Hus, som skulle kunna inrymma även det vinnande förslaget.
Musikskolan kan också i samband med sina konserter anordna öppen scen. Det krävs
föranmälan för att kunna rigga lämplig ljud- och ljusutrustning och för att
arrangemangen ska kunna marknadsföras. Arrangemanget kan eventuell också anordnas
i samband med en planerad ungdomsfestival på Ljudaborg och kanske även i
Strömsparken, om det inte krävs för mycket kringutrustning. Öppen scen bör helst ske
på en vardagskväll, för att slippa ordna med ordningsvakter och polistillstånd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-12
Tilläggsyrkande
Carina Andersson (C): Arrangemanget kan eventuellt anordnas i samband med en
planerad ungdomsfestival på Ljudaborg och kanske även i Strömsparken, om det inte
krävs för mycket kringutrustning. Andra exempel på lokaler där öppen scen kan
anordnas är aulan på Fuxernaskolan och Folkets Hus.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller Carina Anderssons (C)
tilläggsyrkande.

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och godkänner ambitionsnivån.
2. Arrangemanget kan eventuellt anordnas i samband med en planerad ungdomsfestival
på Ljudaborg och kanske även i Strömsparken, om det inte krävs för mycket
kringutrustning. Andra exempel på lokaler där öppen scen kan anordnas är aulan på
Fuxernaskolan och Folkets Hus.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Ida Dahlgren
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§ 25
Information om ishallen
Dnr 2013/ULN067
Sammanfattning
På nämnden den 25 februari flaggade kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt om att
kostnaderna för ishallen förväntas bli högre än budgeterat. På dagens nämnd informerar
hon om att förvaltningen vidare ser över vad de sammanlagda kostnaderna kan bli när
det gäller hyra, ombyggnadskostnader och driftkostnader för ishallen i Lödöse. Dialog
förs med LEIFAB.
Ishallen kan komma att stängas efter säsongen på grund av bristfällig kylanläggning och
kan då inte öppnas förrän bristerna har åtgärdats.
Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse av kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt.

Beslut
Informationen noteras.
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§ 26
Information om konstgräsplanen
Dnr 2013/ULN010
Sammanfattning
Kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt informerar om att konstgräset har lagts.
Slutbesiktning sker den 26 mars och spelstart förväntas ske från månadsskiftet.
Föreningarna har haft möte för att diskutera tidsfördelningen.
Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse av kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt.

Beslut
Informationen noteras.
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§ 27
Information om Ljudaborg, ansvarsfördelning
Dnr 2014/ULN024
Sammanfattning
Verksamheten på Ljudaborgs kulturplats har under lång tid varit begränsad. Nu har
efterfrågan ökat markant och flera aktörer har visat intresse. Därför behöver ansvar,
bokningsrutiner och taxor klaras ut.
Leifab äger fastigheten och kommunen är hyresgäster. När någon vill använda
anläggningen behöver ansvar, kostnad och tidsbokning vara tydligt. När föreningar i
egen regi eller andra aktörer disponerar kommunala anläggningar behövs ett
nyttjanderättsavtal med kommunen. Taxor för att hyra anläggningen beslutas av
kommunfullmäktige. Bokningar görs till kultur- och fritid. När någon på ideell basis vill
göra byggnationer eller renovering måste överenskommelse finnas med kommunen och
ansvarsfrågan vara utredd innan byggnationen startar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-12 med bifogat material
Beslut
Informationen noteras.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
Aktörer på Ljudaborg
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§ 28
Information om destinationsutveckling Lödöse
Dnr 2013/ULN044
Sammanfattning
Ett LEADER-projekt om att utveckla Lödöse som turistort har startat. Vi har sedan en
månad tillbaka en projektanställd som arbetar med frågan. En handlingsplan på hur det
ser ut och hur vi vill att det ska se ut i framtiden ska tas fram.
Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse av kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt

Beslut
Informationen noteras.
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§ 29
Information från förvaltning och presidium
Sammanfattning
 Kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt har sagt upp sig. Rekrytering pågår.
 Sommarens program för musikkvällarna på Ljudaborg presenteras.
 Kommunen har slutit ett avtal med Regionteater Väst, där alla skolelever ska få
ta del av en kulturföreställning under året.
 Kultur och fritid har fått ett förslag från medborgare om att skapa en
föreställning om bruksarvet i Lilla Edet år 2016. Kultur och fritid går vidare med
förslaget.
 På sportlovet anordnades ett LAN för ungdomar. Nästa förslag i arbetet med
mötesplatser för unga är att anordna någon form av dansaktivitet.
 I juni flyttar musikskolan sina lokaler till Folket Hus.
 På Billerödsvallen har arbete påbörjats med att anlägga avloppsrening. Det
förväntas kosta mer än projekterat och tas upp på nästa nämnd.
 Bildningschef Maria Andersson informerar om LEDET-projektet som innebär
att i en förstudie undersöka ungdomars syn på framtiden och vad som gör att
man hamnar i utanförskap. Där är kultur och fritid en viktig aktör.
 Ordförande Kjell Johansson (S) och kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt
informerar om hur det går för Lilla Edets Ridklubb.
 Ordförande Kjell Johansson (S) har varit på möte om idrott och fritid i
Göteborg.
Beslut
Informationen noteras.
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§ 29
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Inbjudan till Kulturarvsakademin i Åmål 25 mars

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

