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§ 43
Godkännande av dagordningen
Utgående ärenden
 Information från förvaltning och presidium.

Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 44
Information om destinationsutveckling Lödöse
Dnr 2013/ULN044 dpl 841
Sammanfattning
Under året undersöks kommunens potential att utvecklas som turistdestination, med
fokus på Lödöse. I slutet av projektet kommer en handlingsplan att läggas fram, med
förslag på hur en utveckling kan se ut.
Projektledare Erik Larsson informerar om projektet, tillvägagångssätten och de
slutsatser han har dragit fram till dagens datum.
Projektledartjänsten finansieras av EU-pengar och sträcker sig året ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-30

Beslut
Informationen noteras.
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§ 45
Fördjupad översiktsplan Lödöse
Dnr 2013/ULN030 dpl 870
Sammanfattning
Fram till och med 26 juni 2014 finns möjlighet att lämna in synpunkter på Fördjupad
översiktsplan för Lödöse.
Förvaltningen lägger fram följande förslag på synpunkter för nämnden att ta ställning
till:
1. Genomgående föreslås att det tydliggörs att målet är att varvet ska utvecklas på
ett sådant sätt att såväl invånare som besökare på ett attraktivt sätt får
tillgänglighet till älven.
2. I avsnittet Konflikter och avvägningar (sid 21) föreslås att även en trolig konflikt
mellan utveckling av verksamhetsområde och utvecklingsområde för
turiständamål lyfts fram.
3. På markanvändningskartan med tillhörande information föreslås att
utvecklingsområde för turiständamål utökas till att även innefatta större delen av
varvsområdet. Hänsyn till den internationellt klassade hamnen kan tas genom att
reservera en mindre del för denna eventuella verksamhet.
4. På markanvändningskartan lägga till idrott med utvecklingsbehov på den mark
som avsatts för bostäder söder om Ekeberg och i anslutning till grönområde och
älvpark samt att ta bort utveckling på området för idrott på Heden, men låta
området kvarstå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-14
Kungörelse om utställning

Yrkande
Carina Andersson (C):
1. Förvaltningens punkt tre ändras till:
På markanvändningskartan med tillhörande information föreslås att
utvecklingsområde för turiständamål innefattar både näringsverksamhet,
turismverksamhet och bostäder. Hänsyn till den internationellt klassade hamnen
kan tas genom att reservera en mindre del för denna eventuella verksamhet.
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§ 45 forts.
2. Förvaltningens punkt fyra stryks och ersätts med följande:
Idrottsplatsen vid Heden ska fortsätta att utvecklas. Det ska inte anläggas en ny
idrottsplats söder om Ekeberg.
Kjell Johansson (S):
Förvaltningens punkt fyra tas bort och ersätts med följande:
På markanvändningskartan lägga till idrott vid framtida skola.
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att beslut tas i en punkt i taget.
På punkt ett finner ordföranden att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
På punkt två finner ordföranden att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
På punkt tre finner ordföranden att nämnden bifaller Carina Anderssons (C) förslag.
På punkt fyra ställer ordföranden Carina Anderssons (C) förslag och Kjell Johanssons
(S) förslag mot varandra och finner att nämnden bifaller Kjell Johanssons (S) förslag.
Reservationer
Carina Andersson (C), Anna-Lee Alenmalm (M) och Marianne Genborg (M) reserverar
sig mot beslutet på punkt fyra till förmån för Carina Anderssons (C) förslag.

Tilläggsyrkande
Kjell Johansson (S): Beslutet översänds till kommunstyrelsen tillsammans med
yttrandet, efter att förvaltningen har konsekvensändrat i texten enligt beslut ovan.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden bifaller Kjell Johanssons (S) förslag.

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på Fördjupad översiktsplan
Lödöse:
1. Genomgående föreslås att det tydliggörs att målet är att varvet ska utvecklas på
ett sådant sätt att såväl invånare som besökare på ett attraktivt sätt får
tillgänglighet till älven.
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§ 45 forts.
2. I avsnittet Konflikter och avvägningar (sid 21) föreslås att även en trolig konflikt
mellan utveckling av verksamhetsområde och utvecklingsområde för
turiständamål lyfts fram.
3. På markanvändningskartan med tillhörande information föreslås att
utvecklingsområde för turiständamål innefattar både näringsverksamhet,
turismverksamhet och bostäder. Hänsyn till den internationellt klassade hamnen
kan tas genom att reservera en mindre del för denna eventuella verksamhet.
4. På markanvändningskartan lägga till idrott vid framtida skola.
2. Beslutet översänds till kommunstyrelsen tillsammans med yttrandet, efter att
förvaltningen har konsekvensändrat i texten enligt beslut ovan.

Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringsavdelningen
Kommunstyrelsen
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§ 46
Tertialrapport 1
Dnr 2014/ULN044
Sammanfattning
Kulturaktiviteter har genomförts, till exempel teater, konserter och författarträffar.
Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar erbjöds under sportlovet, däribland ett LAN.
Arbete har startats för att gå med i ett bibliotekssamarbete 2015-01-01.
Kultur och fritid har beviljats Leaderpengar för att göra en analys och en
utvecklingsplan för Lödöse som besöksmål.
Musikskolan ska flytta till Folkets Hus för att få bättre anpassade lokaler till lägre hyra
och samtidigt påbörja utvecklingen av en kulturskola och mötesplats för ungdomar.
Kommunens idrotts- och fritidsanläggningar har skötts och underhållits. En
avloppsreningsanläggning har installerats i anslutning till klubbhuset på Billerödsvallen.
Drickvattenbrunnen på Bertilsgården sinade i vintras. Trots åtgärder gick det inte att få
upp mer vatten. Det ledde till problem med att vattna hästarna. En ny brunn har borrats.
Konstgräsplanen är färdigställd och har börjat användas. Det återstår några åtgärder
kring stängsel. Maskiner för underhåll och sommarskötsel är inköpta, men behöver
ställas under tak. Diskussion om en uppställningsplats för maskinerna pågår.
Badplatsen i Prässebo har fått nya bryggor. Rullstolsbundna kan nu bada i sjön. Tilloch frånfart har ordnats, så att personer med fysiska funktionshinder kan ta sig ner till
vattnet. Toaletterna har bytts ut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-20
Tertialrapport 1
Beslut
Tertialrapport 1 för 2014 godkänns.
Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
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§ 47
Beslut om budget i balans – kostnadsanalys och prognos för
ishallen
Dnr 2013/ULN067 dpl 821
Sammanfattning
Kultur- och fritid bedömde i november 2013 att avsatt budget för ishallen 2014 på
1 000 000 kr riskerade att inte räcka för hyra, avskrivningar till följd av stor ombyggnad
och renovering samt drift. Bedömd kostnad under 2014, hyra för ombyggd hall och drift
inklusive reperation av ismaskin, landade på cirka 1,35 mkr vilket innebar att det
saknades finansiering för runt 450 000 kr. Resonemanget byggde på att hyra och
driftskostander betalades under hela året.
Nu har beslutet dragit ut på tiden. Det innebär att ombyggnationen av hallen genomförs
först under kvartal tre och fyra 2014. Det kan i sin tur leda till att kostnaderna för 2014
eventuellt kan hålla sig inom budget, förutsatt att ingen hyra och driftskostnad betalas
under byggtiden. Hyran ackumuleras och slås ut på den totala avtalstiden (40 år) och
eventuella elkostnader under byggtiden inkluderas i bygginvesteringen.
I gengäld kommer kostnaderna att stiga under 2015. I dagsläget finns 900 000 kr avsatt i
budget för ishallen. Det räcker inte och i dagsläget finns inte några indikationer på
utökad budget 2015. Även om energibesparingar kan komma att göras kommer
driftskostnaderna ändå att ligga på 300 000-400 000 per år, då de även omfattar
reparationer och löpande underhåll.
Omdisposition och/eller besparingar för 2015 måste påbörjas redan nu för att få effekt
när ombyggnaden är klar vid årsskiftet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-05
Yrkanden
Kjell Johansson (S): Ärendet återremitteras till förvaltningen för ny beredning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden bifaller Kjell Johanssons (S) förslag.
Beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för ny beredning.
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§ 48
Bibliotekssamarbete inom SOLTAK
Dnr 2014/ULN046
Sammanfattning
Redan 2007 startade ett samarbete mellan biblioteken i de sex kommunerna
Stenungsund, Orust, Öckerö, Tjörn, Ale och Kungälv. Lilla Edets kommun var
inbjuden att delta, men avstod från att gå med i samarbetet vid den tiden. Det har
inneburit att Lilla Edets bibliotek har halkat efter i utvecklingen av arbetssätt och
teknikstöd.
Under hösten 2013 uppstod behov av att uppgradera bibliotekets databas LIBRA och
flytta den till en modernare datormiljö. I samband med den diskussionen stod det allt
mer klart att Lilla Edets bibliotek borde gå med i samarbetet.
Inriktningen är att Lilla Edets bibliotek ska anslutas 2015-01-01. På så vis finns tid
under 2014 att genomföra de anpassningar som behöver göras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-19
Beskrivning av Bibliotek i Väst
Investeringsplan för 2015 och 2016

Beslut
Lilla Edets kommuns folkbibliotek ska gå in i samarbete med Bibliotek i Väst från och
med 2015-01-01 enligt bifogat utredningsförslag.

Beslutet expedieras till
Biblioteket
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§ 49
Ansökan om särskilt bidrag till låtskrivarworkshop från
Västerlanda Kultur och Media
Dnr 2014/ULN038
Sammanfattning
Den ideella föreningen Västerlanda Kultur och Media söker bidrag på 9000 kr för att genomföra
en låtskrivarworkshop med improvisation som metod för barn och unga (från 10 år och uppåt)
under höstlovet 2014.
Deltagarna får skriva egna texter utifrån givna teman och sedan understödjer musikerna
deltagarnas egna musikaliska idéer tills låtarna är klara.

Beslut
Västerlanda Kultur och Media beviljas särskilt bidrag på 9000 kr för att samarrangera
låtskrivar-workshop under höstlovet 2014.

Beslutet expedieras till
Västerlanda Kultur och Media
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§ 50
Ansökan om bidrag till skatepark från IK Bergaström
Dnr 2014/ULN041
Sammanfattning
IK Bergaström har startat en ny sektion för skateboard och kickbike inom föreningen.
Syftet är att anlägga och driva en skatepark för alla utövare, speciellt till ungdomar som
idag står utanför idrotten.
Parken beräknas kosta 430 000 kr att anlägga och finansieras i huvudsak med stöd av
bland annat sponsorer och Riksidrottsförbundet. IK Bergström ansöker om 15 000 kr
från kommunen som stöd för anläggningen av parken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-20
Ansökan från IK Bergaström

Beslut
IK Bergaström beviljas 15 000 kr i särskilt stöd för att anlägga en skatboardpark för
främst barn och ungdomar.

Beslutet expedieras till
IK Bergaström
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§ 51
Information om ägarförhållanden gällande fastigheter
Sammanfattning
Kultur- och fritidschef Eva Lejdbrandt informerar om vem som är fastighetsägare till
respektive fritidsanläggning.
Beslutsunderlag
Sammanställning av ägarförhållanden

Beslut
Informationen noteras.
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§ 52
Information från förvaltning och presidium
Ingen information.

Beslut
Ärendet utgår.
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§ 53
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-23: Uppföljning av nämndernas
internkontroll
2
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-23: Riktlinjer för sociala medier

Beslut
Informationen noteras.
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§ 54
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

2014/ULN042-3

2014-05-14

Ärende
Tillsättning av tjänst som
kultur- och fritidschef

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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