Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2018-01-30

Datum:

tisdag 30 januari 2018

Tid:

17:30-20.10

Plats:

Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

måndagen den 5 februari 2018, klockan 8.00

Paragrafer:

1-9

Utses att justera:

Carina Andersson (C)

Mikael Karlsson (S)

Underskrifter:
Sekreterare
Anna-Carin Säll
Ordförande
Annette Fransson (S)

Carina Andersson (C) § 4

Carina Andersson (C)

Mikael Karlsson (S) § 4

Justerare

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-30

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2018-02-06

2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Anna-Carin Säll
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Beslutande
Annette Fransson (S), ordförande ej § 4 Jäv
Mikael Karlsson (S)
Agneta Ahlblom (V)
Lisbeth Granberg (L)
Carina Andersson (C), vice ordförande tjänstgör för Annette Fransson (S) ordförande
§4
Angelica Foksröd (MP)
Anders Svensson (M) ersätter Anna Chorell (M)
Övriga närvarande
Ersättare
Gert-Ove Andersen (S)
Joakim Persson (V)
Tjänstemän
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
Eduard Jellinek, kultur- och fritidschef
Anna Svensson, kulturstrateg
Sandra Andersson, ekonom § 3
Leif Gardtman, bildningschef
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§1
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
 Närvaro vid sammanträde
Beslut
Dagordningen med ovanstående ändringar godkänns.
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§2
Närvaro vid sammanträde
Sammanfattning
Kulturstrateg Anna Svensson önskar närvara vid dagens sammanträde.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enhälligt att Anna Svensson får närvara vid dagens
sammanträde.

5

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2018-01-30
§3
Verksamhetsplan 2018 Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2018/10
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har upprättat verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018.
Nämndens verksamhet består i huvudsak av fyra inriktningar; kultursamordning,
folkbibliotek, musikskola samt föreningsutveckling/anläggning.
Förutsättningen inför nämndens arbete 2018 är utveckling i avseende på ledning och
styrning samt närhet och tillgänglighet till kommunens föreningsliv och kulturliv. Syftet
är bland annat att uppnå både fullmäktiges som nämndens egna prioriterade mål. Med
utgångspunkt för detta lägger därför nämnden särskild fokus på att stärka arbetet för
barn och unga.
Barn och ungas tillvaro upptas av familjeliv, skola och fritid och innefattar aktiviteter
som styrs i stor utsträckning av de socioekonomiska förutsättningar som varje familj
har. För att kompensera för de olika bakgrunder och givna omständigheter är det av
betydelse att erbjuda alla en meningsfull fritid. Nämnden tillhandahåller därför ett stort
utbud av föreningsverksamhet och mottar ett stort antal av våra barn och unga.
Ytterligare fler barn och unga måste nås av lokalsamhällets resurser och utbud. Detta
görs genom ett systematiskt arbeta med uppsökande verksamhet. Kultur- och
fritidsnämnden ser sig som en viktig aktör för att öka barn och ungas tilltro, tillit och
välbefinnande. För att få framgång i denna ambition är det av avgörande betydelse att
samarbete och samverkan mellan kommunens olika nämnder och förvaltningar sker.
Kommunens gemensamma kompetenser och övriga resurser är en viktig
framgångsfaktor för att möta barn och ungas behov och önskemål.
Under senaste åren har kultur- och fritidsnämnden tilldelats allt mindre ekonomisk ram
för sitt uppdrag. Nämnden har därför fattat beslut om att avveckla funktionen kulturoch fritidschef för att stärka det operativa arbetet med stöd och utveckling av kulturoch föreningslivet i Lilla Edets kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2018
Verksamhetsplan 2018
Yrkande
Carina Andersson (C): Att lägga till som prioriterat mål under punkt 3: Att tillsammans
med omsorgsnämnden erbjuda kultur/fritidsaktiviteter för unga funktionsnedsatta inom
LSS.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Carina Andersson (C) förslag och
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ajournering - Annette Fransson (S) begär ajournering.
Yrkande
Agneta Ahlblom (V): Att lägga till under nämndens egna mål: Utredningen om
möjligheten att inrätta en kommunal badplats vid Ryrsjön i Göta skall vara färdigställd
senast vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i april 2018.
Mikael Karlsson (S): Att lägga till under övrigt prioriterat arbete: Målsättning att göra
klart utredning för att anlägga en kommunal badplats vid Ryrsjön under 2018.
Anders Svensson (M): avslag på både Agneta Ahlblom (V) och Mikael Karlsson (S)
förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Anders Svensson (M) förslag och
finner att nämnden avslår yrkandet.
Därefter ställer ordföranden Mikael Karlsson (S) förslag mot Agneta Ahlbloms (V)
förslag och finner att nämnden bifaller Mikael Karlssons (S) förslag.
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna veksamhetsplan 2018 med följande
tillägg:
Att lägga till som prioriterat mål under punkt 3: Att tillsammans med omsorgsnämnden
erbjuda kultur/fritidsaktiviteter för unga funktionsnedsatta inom LSS.
Att lägga till under övrigt prioriterat arbete: Målsättning att göra klart utredning för att
anlägga en kommunal badplats vid Ryrsjön under 2018
Reservation
Agneta Ahlblom (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga.
Beslutet expedieras till
KF
Ekonomichef
Kultur- och fritidschef
Beslutet skickas för kännedom till
Maria Olegård
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Skriftlig Reservation / Protokollsanteckning att biläggas Kultur- och Fritidsnämndens Beslutsprotokoll
från sammanträdet 2018-01-30 under punkten Verksamhetsplan 2018 (§ 3 på dagordningen):

Vänsterpartiet
Lilla Edet
2018-02-02

En badplats vid Ryrsjön
På nämndens sammanträde i augusti 2017 tog Vänsterpartiet initiativ till att ge förvaltningen ett
uppdrag att utreda möjligheten av att inrätta en kommunal badplats vid Ryrsjön i Göta.
Förslaget väckte snabbt stor uppmärksamhet efter att Vänsterpartiet Lilla Edet delat nyheten på sin
lokala Facebooksida.
Kultur- och fritidschef Eduard Jellinek redovisade muntligt på för nämnden i september hur långt
utredningen hade kommit. Han nämnde då en uppskattad kostnad runt 150 000 kronor för att göra
Ryrsjön till kommunal badplats. Utredningen skulle också ge svar på om det finns intresse bland
föreningarna i Ryrsjöns närhet att hjälpa till med driften av badplatsen, detta återstod att göra.
Någon ytterligare redovisning av utredningen har inte presenterats i nämnden varken muntligt eller
skriftligt.
YRKANDET:
Vänsterpartiet yrkar därför på att detta skall vara ett av nämndens egna mål i Verksamhetsplanen:
”Utredningen om möjligheten att inrätta en kommunal badplats vid Ryrsjön i Göta skall vara
färdigställd senast vid Kultur och Fritidsnämndens sammanträde i april 2018.”

Agneta Ahlblom
Ledamot i kultur och fritidsnämnden för Vänsterpartiet
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§4
Ansökan Fritidsgårdsverksamheten Hjärtum IS
Dnr KFN 2018/1
Sammanfattning
Hjärtums IS har inkommit med ansökan om särskilt bidrag om 35 000 kr. Bidraget avser
att främja barns kreativa skapande i en tillåtande miljö. Genom att anlita konstnär,
pedagog och formgivare för kreativa workshops stimuleras barn och ungas förmågor,
såsom lekfullhet, intuition och fantasi. Härigenom förbättras barns inlärning även under
deras skolarbete.
Fritidsgården vill även köpa in olika pedagogiska redskap
Beslutsunderlag
Ansökan om särskilt bidrag Dnr. KFN 2018/1
Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2018
Jäv
Anette Fransson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har budgetåret 2017 avsatt 70 tkr för att ge kommunens
fridsgårdar viss ekonomiskt utrymme till att utveckla sin verksamhet. Under året har
endast Hjärtums IS och Västerlanda Vi Unga inkommit med ansökan om särskilt bidrag
riktat till fritidsgårdar. Detta kan tolkas som att kriterierna för ansökan uppfattas
otydliga vilket därför har komplicerat ansökan för föreningarna. Kriterierna för särskilt
bidrag till Fritidsgårdarna bör därför revideras för verksamhetsåret 2018.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte bevilja Hjärtums IS särskilt bidrag om 35 tkr
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera kriterierna för särskilt bidrag för
fritidsgårdar.

Beslutet expedieras till
Eduard Jellinek
Beslutet skickas för kännedom till
Pernilla Fredholm. Hjärtums IS
Hjärms IS
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§5
Ansökan om särskilt bidrag till fritidsgården Vi Unga i
Västerlanda
Dnr KFN 2018/6
Sammanfattning
Västerlanda fritidsgård ansöker om särskilt bidrag om 23 tkr.
Under 2017 har fritidsgården bedrivit dansverksamhet för barn och unga. Intresset för
verksamheten har varit så stort att man även inför 2018 vill kunna erbjuda denna
aktivitet. Den tidigare dansgruppen har varit åldersintegrerad och man vill nu skapa en
särskild dansgrupp i åldersgruppen 13–18 år. Fritidsgården avser även att inhandla
material och utrustning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2018
Ansökan om särskilt bidrag daterad 11 januari 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Vi Unga i Västerlandas fritidsgård
särskilt bidrag om 23 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Vi unga i Västerlanda rdeovisar resultatet av
beskrivna insatser samt vilka insikter och erfarenheter man dragit av projektet.
Redovisningen görs vid Kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträde 21 augusti
2018.

Beslutet expedieras till
Eva Sorvari för utbetalning
Beslut delges
Caitlin Holmblad, ordförande
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§6
Generella bestämmelser konstgräsplan
Dnr KFN 2018/11
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i samverkan med fotbollsklubbarna reviderat
bestämmelser för nyttjande av konstgräsplanen vid Strömsvallen. Bestämmelsen är
generell och avser att säkerställa alla fotbollsklubbars tillgång till konstgräsplanen.
Dokumentet innefattatar en prioriteringsordning mellan klubbarna, match- och
träningstider samt fördelning mellan juniorer och seniorer samt en allmän del som
beskriver villkoren för nyttjande av Strömsvallens konstgräsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 januari 2018
Generella bestämmelser för användningen av Strömsvallens konstgräsplan 2018-01-01
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna, Generella bestämmelser för
användning av Strömsvallens konstgräsplan 2018-01-01.

Beslutet expedieras till
Berörda fotbollsklubbar i Lilla Edet
Beslutet skickas för kännedom till
Eva Sorvari
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§7
Information
Sammanfattning
Strömsvallens om- och tillbyggnad – Kultur- och fritidschefen informerar om
renoveringen på ”klubbhuset” i Strömsvallen.
Förvaltningschef för bildning – Leif Gardtman har tillträtt som förvaltningschef den 10
januari och presenterade sig inför nämnden.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§8
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
1. 2018-01-10, Dnr KS 2017/9
KF § 7 – Anställning av bildningschef

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§9
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. 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.
Diariear Diarienummer Rubrik
Ordförande beslut avseende särskilt bidrag
2015
ULN098
Hjärtums IS
NYTTJANDERÄTTSAVTAL 2017-07-18 LÖDÖSE
2016
ULN075
NYGÅRD 70 HC (LN-70 HC) - LÖDÖSEBORG
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Datum
2017-12-15
2017-07-05

sid- 2 -

Delegeringsbeslut
Utskriven
av:

Utskriftsdatum: 2018-01-26
Diarieenhet:

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Kultur- och fritidsnämnden

Anna-Carin Säll

Sammanträdesdatum: 2018-01-30
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Beslutsfattare

Datum

Avsändare/Mottagare

Paragraf

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig
Kategori

1699

Nyttjanderättsavtal 2017 - 2027 - Lilla
Edets Ridklubb - Bertilsgården

Eduard Jellinek

2018-01-17

Lilla Edets Ridklubb

Eduard Jellinek §1/2018

KFN 2018/13

Nyttjanderättsavtal 2017 - 2027 - Lilla
Edets Ridklubb - Bertilsgården

Eva Sorvari
Avtal

2018.13

Avslutad rekrytering: Kulturstrateg och
samordnare, Lilla Edets kommun,
A737200

Eduard Jellinek

2018-01-22

Andreas Nyhus

Eduard Jellinek §

KFN 2018/15

Avslutad rekrytering: Kulturstrateg och
samordnare, Lilla Edets kommun,
A737200

Eduard Jellinek

Tjänstetillsättning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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