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Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Datum:

Tisdag den 28 augusti 2012

Tid:

18.30-19.40

Plats:

Folkets Hus, Lilla Edet

Paragrafer:

23-28

Utses att justera:

Anna-Lee Alenmalm (m)

2012-08-28

Underskrifter:
Sekreterare
Julia Domby
Ordförande
Kjell Johansson (s)
Justerare
Anna-Lee Alenmalm (m)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Kultur- och fritidsnämnden

Organ
Sammanträdesdatum

2012-08-28

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2012-08-29

2012-09-19

Förvaringsplats för protokoll:

Bildningsförvaltningen

Underskrift:
Julia Domby
Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
Besökadress: Järnvägsgatan 26 | Tel: 0520-65 95 00 | Fax: 0520- 65 81 23
E-post: kommunen@lillaedet.se | www.lillaedet.se
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Beslutande
Ledamöter
Kjell Johansson (s), ordförande
Bengt-Arne Högberg (s)
Viveca Rodin (v)
Bengt-Arne Westerlind (fp)
Carina Andersson (c)
Anna-Lee Alenmalm (m), vice ordförande
Magdalena Trönnberg (m)
Ersättare
Gert-Ove Andersén (s)
Marianne Genborg (kd)
Övriga närvarande
Ingemar Ottosson (s), kommunalråd, närvarande under hela mötet.
Peder Engdahl (m), oppositionsråd, närvarande under § 23.

Tjänstemän
Maria Andersson, bildningschef
Annika Granlund, kultur- och fritidschef
Julia Domby, handläggare/informatör

Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
Besökadress: Järnvägsgatan 26 | Tel: 0520-65 95 00 | Fax: 0520- 65 81 23
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§ 23
Ishallen Lödöseborg
Dnr 2004 ULN 270 dpl. 805

Sammanfattning
Kommunchef Johan Fritz redogör för Gårdahallens ekonomiska förenings
ekonomiska läge. Detta är i nuläget mycket ansträngt.
Man har gjort en genomlysning av Gårdahallen, vilken Johan Fritz i stora drag
redogör för. Föreslagna åtgärder innehåller t.ex. att Gårdahallens ekonomiska
förening överlåter hela anläggningen (inklusive tillhörande utrustning) till LEIFAB
till ett värde om ca 3 miljoner kronor.
Att drifta Gårdahallen innebär dock en kostnad för kommunen både i hyra och drift.
Föreningarna beräknar att det rör sig om cirka 750 tkr netto årsvis. Detta baserar sig
på att man ska kunna hyra ut istid.
Denna fråga beslutas slutligen av kommunfullmäktige, som då också gör
ramjusteringar i budget för kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Muntlig framställning av kommunchef Johan Fritz.
Analys av Gårdahallen/Lödöseborg – slutrapport, dnr 2004 ULN 270 dpl. 805
Tjänsteskrivelse i ärendet, dnr 2004 ULN 270 dpl. 805
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Gårdahallen överförs till LEIFAB och kommunen tar ansvaret för den direkta
verksamhets omfattning och inriktning. Förutsättningen är att kultur- och
fritidsnämndens budgetram utökas innevarande år med 200 tkr samt att kultur- och
fritidsnämndens budgetram utökas för år 2013 med 400 tkr. Kommunstyrelsens ram
år 2012 utökas med 500 tkr.
Beslutet expedieras till
Kansliavdelningen
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§ 24
Projekt ”Energispar genom brukarsamverkan”
Dnr 2012 ULN 041 dpl. 606

Sammanfattning
Enligt modell från Göteborgs stad som har haft ett mycket gott utfall föreslås
föreningar där kommunen tillhandahåller lokal att ingå i ett projekt med
energibesparing som mål.
Lilla Edets kommun ansökte och fick så kallat energieffektiviseringsstöd (EES)
2010. Meningen med detta stöd är att kommunen ska få möjlighet att genomföra
utredningar, ta fram förslag på lösningar som minskar den egna
energianvändningen och sedan genomföra dessa.
Som första projekt inom EES genomfördes en analys av kommunens
föreningslokaler. En första rapport var klar under våren 2011 och visade på brister
vad gäller hur uppvärmning och ventilation fungerade samt oklarheter beträffande
varmvattenanvändning. För att få bättre kontroll på kommunens egna lokaler både
när det gäller skötsel och energianvändning kommer en person anställas under
sensommaren 2012.
Utöver det arbete som kommunen själv behöver göra måste det även finnas
incitament för de föreningar som använder lokalerna att minska sin
energianvändning genom förnuftigt brukande. För detta önskar
samhällsbyggnadsförvaltningen att inom EES starta ett projekt riktat till
föreningarna där föreningarna under 3 års tid får tillbaka viss del av de pengar som
sparas på minskad energianvändning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet, dnr 2012 ULN 041 dpl. 606.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ärendet utgår.
Beslutet expedieras till
Helena Grimm
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§ 25
Budgetrapport
Sammanfattning
Kultur- och fritidschef Annika Granlund redovisar budgetuppföljning tom. juli.
Inga avvikelser föreligger.

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse av kultur- och fritidschef Annika Granlund.
Budgetuppföljning, sammanställning av ekonom Andreas Blixt.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen.
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§ 26
Klara-projekt, motion från Centerpartiet
Dnr 2012 ULN 035 dpl. 800
Ärendemening: 2012/KS0101 144

Sammanfattning
2012-05-22 inkom till bildningsförvaltningen, kultur- och fritidsnämnden, en
motion från Jörgen Andersson, Centerpartiet. Jörgen Andersson yrkar att Lilla
Edets kommun inför ett Klara-projekt för ungdomar i åldern 16-20 år med
finansiering från den sociala fonden.
Klara-projektet har vänt sig till kommunens barn och ungdomar i grundskolan som
behövt särskilt stöd. Projektet har fallit väl ut. Jörgen Andersson vill använda
Klara-projektets idé för att fånga upp unga vuxna i åldern 16-20 och vidareutveckla
samarbetet mellan skolan, socialtjänsten, föreningslivet och andra aktörer i
kommunen.
Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet, Klara-projekt, dnr 2012 ULN 035 dpl. 800.
Tjänsteskrivelse, dnr 2012 ULN 035 dpl. 800

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Förslag till beslut:
1) Majoritetens förslag är att nämnden svarar kommunstyrelsen att en fortsättning
på Klara-projektet finns projekterat för yngre barn. Där pågår processerna för att
fortsätta att bygga på projektet. Ingen projektansökan har inkommit för
åldersgruppen 16-20 år i nuläget. Därför ska motionen avslås.
2) Carina Andersson (c), yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller det
första förslaget.
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Carina Andersson (c) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till
Kansliavdelningen
Förvaltningen
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§ 27
Konstgräsplan
Dnr 2011 ULN 027 dpl. 832
Sammanfattning
Pål Nordqvist från Landskapsgruppen presenterade innan sammanträdets öppnande
sin utredning gällande framtida konstgräsplan i Lilla Edets kommun. Tre platser
finns undersökta i denna utredning, Alevi, Strömsvallen och Ryrsjövallen.
Nämnden fortsätter med samtal rörande konstgräsplanen som en diskussionspunkt.
Något som diskuteras är hur man ska se på föreningarnas roll i förhållande till
placeringen av planen.
Carina Andersson (c) vill att man ska ha en dialog med föreningarna kring
konstgräsplanens placering, så att kommunen har föreningarna med sig i processen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
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§ 28
Information från förvaltning och presidium
Förvaltning och presidium informerar nämnden enligt nedan:


Maria Andersson, ny bildningschef, presenterar sig för nämnden.



Annika Granlund informerar om musikskolans och bibliotekets verksamhet
under hösten.



Annika Granlund informerar om byggnationen av nytt stall på
Bertilsgården.



Majornas 3:e Rote och Thomas von Brömssen har konsert på Ljudaborg den
30 augusti.



Utställningar och aktiviteter på Lödösehus under hösten.



Sommarens simskola i Prässebo.



Kjell Johansson informerar om Maria Anderssons möte med personalen på
kultur- och fritidssidan.



Maria Andersson informerar om att en rekryteringsprocess av en ny kulturoch fritidschef snart kommer att inledas.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.
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