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§ 100
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Tillkommande ärende:


Läktare på Alevi

Utgående ärende:


Godkännande av närvaro.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 101
Försäljning av skog
Dnr: 2015/ULN069
Sammanfattning
Lilla Edets Industri och Fastighets AB, LEIFAB, har inkommit till kommunen med en
förfrågan om att få sälja ”skogsmark”. Förfrågan har skickats till bland andra kulturoch fritidsnämnden på remiss.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschef daterad den 30 november 2015.
Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 2015/KS0403, med förfrågan från LEIFAB om att
få sälja skogsmark.
Yrkanden
Carina Andersson (C): Kersbacken Hjärtum – Den lilla biten (18 ha) som innehar
fotbollsplan och kyrkogård finns även en skjutbana/älgbana. Detta gör att Kultur- och
fritidsnämnden anser att marken bör köpas in av kommunen. Ändras till:
Kersbacken Hjärtum - Den lilla biten (18 ha) där finns en skjutbana/älgbana. Detta
gör att marken inte ska säljas.
Därutöver finns det på den större delen (146 ha) vandringsleder. Detta gör att de delar
som vandringslederna ligger inom, bör köpas in av kommunen. Ändras till:
Därutöver finns det på den större delen (146 ha) vandringsleder. Detta gör att de delar
som vandringslederna ligger inom, inte ska säljas.
Strömsparken – Hela parken är av vikt att bevaras med hänsyn till
rekreationsmöjligheterna som finns i parken, i direkt anslutning till Lilla Edets tätort – i
och med detta bör kommunen köpa in marken. Ändras till:
Strömsparken – Hela parken är av vikt att bevaras med hänsyn till
rekreationsmöjligheterna inklusive café och parkering som finns i parken, i direkt
anslutning till Lilla Edets tätort – i och med detta ska kommunen inte sälja.
Hanströmplatån – På denna yta finns såväl motorbana, vandringsled och kommunal
badplats. Med anledning av detta bör marken köpas in av kommunen. Ändras till:
Hanströmplatån – På denna yta finns såväl motorbana, vandringsled och kommunal
badplats. Med anledning av detta ska marken inte säljas.
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Berget öster om Göta slätt – På denna yta finns kommunens belysta motionsspår. På
denna yta finns även en bokskog som är viktig att bevara. Detta gör att kommunen bör
köpa in den del av marken där motionsspåret är förlagt och den del där bokskogen
finns. Ändras till:
Berget öster om Göta slätt – På denna yta finns kommunens belysta motionsspår. På
denna yta finns även en bokskog som är viktig att bevara. Detta gör att kommunen inte
ska sälja den del av marken där motionsspåret är förlagt och den del där bokskogen
finns.

Beslutsgång
Ordföranden frågar nämnden om de bifaller eller avslår Carina Anderssons yrkande om
Kersbacken Hjärtum och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar nämnden om de bifaller eller avslår Carina Anderssons yrkande om
Strömsparken och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar nämnden om de bifaller eller avslår Carina Anderssons yrkande om
Hanströmplatån och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar nämnden om de bifaller eller avslår Carina Anderssons yrkande om
Berget öster om Göta slätt och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter till
kommunfullmäktige:
Garn brygga – inga kommentarer
Kersbacken Hjärtum – Den lilla biten (18 ha) där finns en skjutbana/älgbana. Detta
gör att marken inte ska säljas.
Därutöver finns det på den större delen (146 ha) vandringsleder. Detta gör att de delar
som vandringslederna ligger inom, inte ska säljas.
Kohagen, Ström – inga kommentarer
Strömsparken – Hela parken är av vikt att bevaras med hänsyn till
rekreationsmöjligheterna inklusive café och parkering som finns i parken, i direkt
anslutning till Lilla Edets tätort – i och med detta ska kommunen inte sälja.
Hanströmplatån – På denna yta finns såväl motorbana, vandringsled och kommunal
badplats. Med anledning av detta ska marken inte säljas.

6

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

2015-12-08

Berget öster om Göta slätt – På denna yta finns kommunens belysta motionsspår. På
denna yta finns även en bokskog som är viktig att bevara. Detta gör att kommunen inte
ska sälja den del av marken där motionsspåret är förlagt och den del där bokskogen
finns.
Bigården – inga kommentarer
Garn – inga kommentarer

Beslutet expedieras till
Kommunchefen Lena Palm
Ekonomichefen Peter Jimmefors
LEIFAB

7

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

2015-12-08

§ 102
Svar på motion rörande Inlandsön
Dnr: 2015/ULN020
Sammanfattning
Svar på inkommen motion dnr: 2015/KS0141-1
Motionen behandlar framför allt frågan om vad Inlandsön kan nyttjas till under den tid
som löper fram tills Sjöfartsverkets planering för ny slussled startas.
Det finns idag en ”Laxfiskekommitté” som bland annat diskuterar frågor kring
utveckling av Laxfisket. Kommittén är ett samarbete mellan Lilla Edets kommun,
Sjöfartsverket, Vattenfall och SFK Laxen.
Kultur- och fritidsnämnden skulle kunna vara en part i denna kommitté och på så sätt
bidra till den fortsatta utvecklingen av Inlandsön – då främst fram till dess att
Sjöfartsverket och Vattenfall har fastlagt sina planer för området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschef daterad den 8 november 2015.
Inkommen motion från Centerpartiet Dnr: KS 0141-1
Remiss från kommunstyrelsen Dnr: 2015/KS0141-2
Tjänsteskrivelse rörande delrapportering av utredning av Strömsparken och Inlandsön
Dnr: 2014/ULN067
Yrkande
Carina Andersson (C) hänvisar till oppositionens remissvar och yrkar på följande attsatser:
- Att bifalla motionen i sin helhet.
- Att Erik Larssons utredning om Inlandsön skickas med som bilaga i remissvaret.
- Att se laxfisket som ett sätt att utveckla turismen kring Inlandsön.
- Att kultur- och fritidsnämnden ansluter sig till Laxfiskekommittén för att kunna
vara med i den fortsatta utvecklingen av Inlandsön.
Kjell Johansson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar att försöka ansluta sig
till Laxfiskekommittén för att kunna vara med i den fortsatta utvecklingen av Inlandsön,
se utredning bilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller Kjell
Johanssons (S) yrkande.
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att försöka ansluta sig till Laxfiskekommittén för
att kunna vara med i den fortsatta utvecklingen av Inlandsön, se utredning bilaga 1.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen arbetsutskott
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§ 103
Bidragsansökan Haegers-Edet 2016
Dnr: 2014/ULN022
Sammanfattning
Studieförbundet Vuxenskolan har inkommit med en reviderad projektbeskrivning
”Haegers – Edet 2016” och i denna önskat ett högre bidragsbelopp jämfört med tidigare
ansökan. Ansökt belopp denna gång är 69 500 kr.
Förvaltningen fick i uppgift att kontakta Vuxenskolan och be om mer information i
ärendet innan beslut kunde fattas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschef daterad den 30 november 2015.
Reviderad ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan.
Jäv
Carina Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Tilläggsyrkande
Kjell Johansson (S): Förvaltningen får i uppdrag att följa projektet med hjälp av
ungdomssamordnaren.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Kjell Johanssons (S) yrkande om
att förvaltningen får i uppdrag att följa projektet och finner att nämnden bifaller
yrkandet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återigen tacka ja till att vara en av flera
samarbetspartners i projektet Edet 2016.
I och med detta bekostar kultur- och fritidsnämnden samtliga hyreskostnader i Fuxernaskolan. Dessutom bidrar kultur- och fritidsnämnden med ytterligare 19 500 kronor till
projektet, utöver de 15 000 kronor som tidigare beviljats.
Nämnden ställer dock som krav att kommunens föreningsliv bjuds in att delta i projektet
om de så önskar. Nämnden ser även att det vore positivt om kommunens bibliotek och
musikskola kan medverka i projektet på något sätt.
Bidraget kommer i och med detta att betraktas som en form av föreningsbidrag.
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Förvaltningen får i uppdrag att följa projektet med hjälp av ungdomssamordnaren.
Beslutet expedieras till
Studieförbundet Vuxenskolan Lilla Edet
Johanna Ljung Abrahamsson, ungdomssamordnare
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§ 104
Utanordning av verksamhetsbidrag LERK
Dnr: 2007/ULN115
Sammanfattning
I samband med redovisningen och beslutet rörande verksamhetsbidrag för period
1/1-30/6-2015 visade det sig att Lilla Edets Ridklubb saknades.
Såväl som förvaltning som ledamöterna i Kultur- och fritidsnämnden var undrande till
detta.
När förvaltningen tog kontakt med föreningen Lilla Edets Ridklubb visade det sig att
föreningen hade inkommit med en ansökan till Medborgarservice i somras. Ansökan
hade dock aldrig diarieförts och inte heller lämnats till förvaltningen.
Föreningen har nu inkommit med en kopia på sin ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschef daterad den 30 november 2015.
Ansökan från Föreningen Lilla Edets Ridklubb.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ansökt verksamhetsbidrag till föreningen
Lilla Edets Ridklubb.

Beslutet expedieras till
Föreningen Lilla Edets Ridklubb
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§ 105
Bidragsansökan Hjärtum IS
Dnr: 2015/ULN098
Sammanfattning
Föreningen Hjärtums IS avser att starta en fritidsgård/mötesplats i Hjärtum.
Med anledning av detta ansöker föreningen nu om bidrag för inköp av
material/utrustning, se bifogad ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschef daterad den 30 november 2015.
Ansökan från Föreningen Hjärtums IS.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja 17 500 kronor till föreningen Hjärtums
IS inför uppstarten av fritidsgården i Hjärtum.

Beslutet expedieras till
Föreningen Hjärtums IS
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§ 106
Bidragsansökan Lilla Edets brukshundklubb
Dnr: 2015/ULN086
Sammanfattning
Föreningen Lilla Edets Brukshundklubb har inkommit med en ansökan om särskilt
bidrag på motsvarande 39 100 kronor för inköp av balanshinder och däckhinder för
agility för vidare satsning på sin ungdomsverksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschef daterad den 1 december 2015.
Ansökan från Lilla Edets Brukshundklubb.
Jäv
Tommy Karlsson (C) och Martin Kleberger (M) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja särskilt bidrag på motsvarande 30 000
kronor till Lilla Edets Brukshundklubb.

Beslutet expedieras till
Föreningen Lilla Edets Brukshundklubb
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§ 107
Läktare på Alevi
Dnr: 2015/ULN102
Sammanfattning
Läktaren på Alevi i Nygård blev stormskadad i början av året och föreningen rev den
stormskadade läktaren. Föreningen önskar att bygga en större läktare med tak.

Yrkande
Kjell Johansson (S): kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja 110 000 kr för att
föreningen ska kunna bygga läktaren i egen regi.
Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden bifaller Kjell Johanssons (S) yrkande.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja 110 000 kr för att föreningen ska kunna
bygga läktaren i egen regi.

Beslutet expedieras till
Anna Ernhede, ekonom
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§ 108

Information
Sammanfattning


Annica Skog, kultur- och fritidschef informerar om inkommen fråga om
odlingslotter.



Annica Skog, kultur- och fritidschef informerar om filmskolan.



Annica Skog, kultur- och fritidschef informerar om pianoundervisning i
musikskolan.



Annica Skog, kultur- och fritidschef ger en nulägesrapport gällande ishallen.



Annica Skog, kultur- och fritidschef informerar om att hon blivit erbjuden en
tjänst i Tjörns kommun och att hon avslutar sin anställning i Lilla Edets
kommun den 24 februari 2016.



Anna Chorell (M) informerar om att hon avsagt sin plats i kultur- och
fritidsnämnden.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
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§ 109
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.

1
KF § 71 2015 – Ekonomiska anpassningar 2015
2
KF § 72 2015 – Tertialrapport 2, januari – augusti 2015, Lilla Edets kommun
3
2015/ULN094
Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Hjärtum 109:1 på
fastigheten Vesten 2:5 i Lilla Edets kommun
4
2015/ULN042
Yttrande om detaljplan för fastigheten RYK 2:7 i Lilla Edets kommun
5
2015/ULN089
Trivsel och aktiviteter vid Göta Älv i Lilla Edets kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

17

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

2015-12-08

§ 110
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.


Rekrytering av filmpedagog

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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Bilaga till tjänsteskrivelse Dnr 2014/ULN067
Ströms slottspark
Leifab äger idag Slottsparken. Fr.o.m. första juli 2015 tog Lilla Edets kommun över det ekonomiska
ansvaret för driften av parken som kommer att utföras av Leifab. Kommunen arrenderar marken av
Leifab på ettårs basis. Kostnaden för driften är 40 000 kr/år. Dock är det oklart vilken förvaltning
inom kommunen som ska ha det fortsatta ansvaret för tillsyn och uppföljning av underhållet samt
eventuell utveckling.
Slottsparken är idag uppskattad som besöksmål för främst invånare i Lilla Edet och som
evenemangsplats. Detta kan konstateras utifrån samtal med de aktörer som först och främst är och har
varit verksamma i parken.
Aktörerna uttrycker inga omfattande utvecklingsbehov vad gäller parkens funktion som
rekreationsområde. Däremot finns ett gemensamt uttryckt behov vad gäller parkens funktion som
evenemangsplats; en större scen med tak för att de återkommande evenemangen på ett bättre sätt ska
kunna genomföras. Scenen skulle enligt aktörerna kunna skapas som en utbyggnad till befintlig scen
vid slottscaféet. Dessutom uttrycker arrangörerna till Sommarplågan, som är det största evenemanget i
parken sett till besökssiffror, ett behov av bättre elförsörjning och bättre belysning.

Inlandsön
Följande information har framkommit i samtal med aktörerna som idag är verksamma på Inlandsön.

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket är ägare till Inlandsön. De har idag svårt att ge några klara besked kring deras
kommande nyttjande av ön. I skrivande stund pågår en utredning av framtida dragning av Trollhätte
kanal som förväntas vara färdig kring halvårsskiftet (sommaren) 2016. Ett möjligt resultat av denna
utredning är att den norra infarten till slussen i Lilla Edet kommer flyttas något österut vilket medför
att stora delar av norra delen av Inlandsön tas i anspråk. På grund av denna osäkerhet kring framtida
utveckling av kanalen vill Sjöfartsverket inte att den norra delen av Inlandsön ska nyttjas eller
exploateras. Däremot ställer de sig positiva till att nyttja den norra delen av ön som tillfart till den
södra delen för eventuell bil-/gångtrafik fram till dess att eventuell ombyggnad av slussen kommer
starta.
På södra delen av Inlandsön är Sjöfartsverket däremot positiva till att tillåta nyttjande av ön för
rekreationsändamål. Här kan även permanent exploatering tillåtas.

Vattenfall
Vattenfall planerar att bygga ut dammen i Lilla Edet med byggstart 2018. Dock är ingen
tillståndsprövning ännu genomförd. Utbyggnaden planeras att genomföras på dammens västra sida och
på så vis ta mindre delar av Inlandsöns nordöstra del i anspråk. Under utbyggnaden förväntas även ett
större område av Inlandsöns norra del tas i anspråk som byggarbetsplats.
Vattenfall har ett ansvar att genomföra åtgärder som kompenserar för den störning som exempelvis
dammar innebär för vandrande fisk. I Lilla Edet skapar man bland annat möjlighet för laxen att vandra
uppåt i Göta älv i två laxtrappor. Dessutom tillför man smolt (laxyngel) till älven varje år. Hittills har
smolten tillhandahållits från en fiskodling i Småland. Det finns nu planer på att Vattenfall själva ska ta
hand om fiskodlingen och att en sådan verksamhet skulle placeras på Inlandsön. Tillståndsprövningen
är ännu ej genomförd men tanken är att fiskodlingen skulle skapas inom relativt snar framtid och det
troliga är att det sker innan utbyggnaden av dammen, m a o under 2017. Vattenfall är öppna för att

diskutera möjligheten att skapa en attraktion i samband med fiskodlingen. De har sedan tidigare en
publik laxtrappa i Stornorrfors, Umeå kommun.

SFK Laxen
Sportfiskeklubben Laxen har sedan 1983 på uppdrag av Lilla Edets Fiskevårdsområdesförening skött
och administrerat laxfisket nedströms Lilla Edets kraftstation. Enligt klubben har man ”ett av norra
Europas bästa laxvatten med fina rekreationsmöjligheter i tätortsnära miljö” och Sveriges bästa
laxfiske. Detta påstående grundar sig på antal fisk som fångas per sträcka. Under 2014 fångades ca
700 laxar.
Fiskerättigheterna som kommer med köpt fiskekort är indelat i olika zoner med specifika
bestämmelser per zon. 2014 såldes ca 3 500 fiskekort. Fiskekort säljs per pass vilket innebär att en
person köper flera kort för att få fiska under en längre period. Det var med andra ord inte 3 500 unika
fiskare under 2014. SFK Laxen har ingen besöksstatistik.
Fiskekort säljs av ett företag som får provision på varje sålt kort. Av samma företag säljs även
fisketillbehör och glass i anslutning till SFK Laxens klubbhus.
Uppskattningsvis är besökarna uppdelade på 50 % kommuninvånare, 25 % från kranskommuner och
25 % från utlandet. Majoriteten av de utländska besökarna kommer från Tyskland, Danmark och
Norge.
De tillresta besökarna hyr först och främst fiskeklubbens fyra övernattningsstugor med fyra bäddar i
varje stuga (totalt 16 bäddar). Då dessa är fullbelagda hänvisas besökarna till bland annat STF
Prässebo, Edets Värdshus och Älvbackens B&B.
Under juli och augusti är fisket fullbokat. Däremot finns behov att få dit fler fiskare under maj, juni
och september.
Varje år arrangeras evenemanget Laxens dag då det bland annat är gratis fiske och försäljning av
lokalfångad lax. Uppskattningsvis kommer ca 1 000 besökare till evenemanget.
Utöver fisket och Laxens dag är även beskådning av laxhoppning en uppskattad aktivitet. Från juli och
framåt är det lättast att se lax som hoppar. Idag är inte denna aktivitet organiserad utan sker på
besökarnas egna initiativ.

SFK Laxen har under 2014 sammanställt en Fiskevårdsplan med ett antal föreslagna åtgärder för att
skapa ett attraktivt och uthålligt fiske. Vad beträffar Inlandsön består fiskevårdsplanen, utöver diverse
åtgärder för fiskevård, även av:







bättre belysning
utveckling av omlöp (mer omfattande variant av laxtrappa)
uppförande av övernattningsstugor
uppförande av elplatser för husbil/husvagn
uppförande av dusch och toaletter

SFK Laxen uttrycker specifikt att de vill ”organisera det idag oorganiserade campandet med husvagn
och husbil”.
För att åstadkomma föreslagna åtgärder önskar SFK Laxen att en arbetsgrupp etableras bestående av
medlemmarna i Laxfiskekommittén.

Laxfiskekommittén
Laxfiskekommittén består av Lilla Edets kommun, Sjöfartsverket, Vattenfall och SFK Laxen.
Kommittén har till uppgift att hantera frågor som rör det avtal om upplåtelse av fiske
(nyttjanderättsupplåtelse) som är tecknat mellan parterna. Upplåtelsen omfattar rätten till sportfiske i
ett område runt kraftstationen som ägs av Sjöfartsverket, Vattenfall och Lilla Edets kommun.
Nyttjanderättshavare är SFK Laxen.

Bron
Den bro som idag möjliggör biltrafik till Inlandsön (förlängningen till Storgatan) ägs av kommunen.
Det finns inga speciella restriktioner för trafiken på bron varför den i ett kort perspektiv skulle lämpa
sig som tillfart till Inlandsön.
Däremot skulle en ombyggnation av kanalen innebära att bron inte längre kommer fungera som
tillfart. Med andra ord skulle i sådana fall behov av en ny tillfart uppstå.

Säkerhet
Både Sjöfartsverket och Vattenfall berör säkerheten som något som måste hanteras om allmänheten
tillåts tillträde till Inlandsön. Hur hanteringen ska ske och vilka eventuella installationer som måste till
är oklart.

