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Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Datum:

Tisdag den 25 september 2012

Tid:

18.00-19.45
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Östra Roten, kommunhuset

Paragrafer:

29-38

Utses att justera:

Anna-Lee Alenmalm (m)

2012-09-25

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

2012-09-25

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2012-10-01

2012-10-22

Förvaringsplats för protokoll:

Bildningsförvaltningen

Underskrift:
Julia Domby
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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
Tommy Karlsson (c)
Marianne Genborg (kd)
Övriga närvarande
Ingemar Ottosson (s), kommunalråd, närvarande under hela mötet
Peder Engdahl (m), oppositionsråd, närvarande under hela mötet

Tjänstemän
Maria Andersson, bildningschef
Annika Granlund, kultur- och fritidschef
Andreas Blixt, ekonom
Julia Domby, handläggare/informatör
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§ 29
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 har en person anställts från första
oktober.
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.
Muntlig presentation av miljöplanerare Helena Grimm.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden beslutar att inleda ett pilotprojekt. Föreningarna återbetalas motsvarande
1 kr per insparad kWh i enlighet med Göteborgs modell.
Beslutet expedieras till
Helena Grimm
Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet
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§ 30
Ansökan om startbidrag, Västerlanda Kultur och Media
Dnr 2012 ULN 050 dpl. 805
Sammanfattning
Föreningen Västerlanda Kultur och Media har ansökt om startbidrag. Bidraget ska
användas till föreningens administrativa kostnader för bl.a. bankavgift och kostnad
för webbplats, framgår av ansökan.

Beslutsunderlag
Ansökan om startbidrag med tillhörande bilagor, dnr 2012 ULN 050 dpl. 805
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden beviljar Västerlanda Kultur och Media startbidrag med 2 000 kronor.

Beslutet expedieras till
Västerlanda Kultur och Media
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§ 31
Ansökan om särskilt bidrag, Lilla Edets MCK
Dnr 2008 ULN 050 dpl. 805

Sammanfattning
Lilla Edets MCK har ansökt om särskilt bidrag. Bidraget ska användas till
ambulansberedskap under tävlingar, framgår av ansökan. Det framgår också att det
är krav på detta vid serietävlingar och liknande som är större än klubbmästerskap. I
år ska MCK arrangera två tävlingar som kräver ambulansberedskap.
Beslutsunderlag
Ansökan om särskilt bidrag från Lilla Edets MCK, dnr 2008 ULN 050 dpl. 805

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden beviljar Lilla Edets MCK särskilt bidrag med 7 500 kronor för
serietävlingar 2012.

Beslutet expedieras till
Lilla Edets MCK
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§ 32
Utanordning av verksamhetsbidrag
Dnr 2012 ULN 052 dpl. 805

Sammanfattning
Utbetalda verksamhetsbidrag för perioden 1/1 - 30/6 2012 redovisas.
Utbetalning av verksamhetsbidrag är ett av kontrollområdena för Kultur- och
fritidsnämnden 2012. I Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår
följande:
Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning
av den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas med utgångspunkt
från en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av
nämndens och dess verksamheters omfattning och volym och även den
väsentlighets- och riskbedömning som gjorts.
Beslutsunderlag
Redovisning över utbetalda verksamhetsbidrag för perioden 1/1 - 30/6 2012,
Dnr 2012 ULN 052 dpl. 805
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
Kansliavdelningen
Ekonomiavdelningen
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§ 33
Framtagande av följdprodukter till Kulturarvsplanen för Lilla
Edets kommun – projekt och kostnadsförslag
Dnr 2008 ULN 060 dpl. 870

Sammanfattning
Västra Götalandsregionen, Västarvet, har i samarbete med Lilla Edets kommun
arbetat fram en kulturarvsplan som är antagen av kommunen. Det har sedan i maj
2012 funnits tankar på att att gå vidare med ett fortsatt arbete kring kulturarvet
utifrån ett åtgärdsprogram kopplat till kulturarvsplanen.
Västarvet har inkommit med ett förslag till upplägg för det fortsatta arbetet. Det
handlar om anordnande av kulturarvsforum och utvecklingen av följdprodukter till
kulturarvsplanen i form av kulturarvskartor för de olika delarna av kommunen.
Beslutsunderlag
Framtagande av följdprodukter till kulturarvsplanen för Lilla Edets kommun –
projekt och kostnadsförslag, dnr 2008 ULN 060 dpl. 870
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden beslutar att söka bidrag hos Länsstyrelsen för framtagande av 6 stycken
kartor samt digital bearbetning av kommunens kulturmiljö.

Beslutet expedieras till
Västra Götalandsregionen, Västarvet
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§ 34
Tertialrapport 2
Dnr 2012 ULN 044 dpl. 832
Sammanfattning
Nämndens grunduppdrag är att ge alla kommuninvånare möjlighet att uppleva ett
rikt och varierat kultur- och fritidsliv, präglat av mångfald och hög kvalitet.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för två stycken fullvärdiga bibliotek och att
musikskola för skolelever bedrivs i samtliga kommundelar. Dessutom stöttas
kommunens föreningar genom bland annat fria lokaler och fritidsanläggningar.
Nämnden ansvarar även för skötsel av vandringsleder, motionsspår samt 3
kommunala badplatser.
Måluppfyllelsen för perioden får betraktas som god. Exempel på saker som hänt:






Målet på 20 föreningsträffar under året är uppfyllt.
Biblioteken har haft 127 klassbesök samt genomfört 15 externa besök.
Ett flertal kulturaktiviteter har genomförts och målet har uppnåtts.
Musikskolan har uppfyllt sina mål i antal elever och instrument för
vårterminen.
Energiförbrukningen på anläggningarna har varit 0,5 % lägre än samma
period föregående år. Målet är dock satt till 3 % för 2012.

Nämnden redovisar ett överskott på 0,45 mkr för perioden och prognostiserar ett 0resultat för året.
En utredning avseende placering av konstgräsplan har genomförts och en större
tillbyggnation på ridklubben (Bertilsgården) har påbörjats.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 2, 2012, dnr. 2012 ULN 044 dpl. 831
Muntlig presentation av ekonom Andreas Blixt.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden godkänner tertialrapport 2.
Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
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§ 35
MoR 2013
Dnr 2011 ULN 062 dpl. 831

Sammanfattning
Ekonom Andreas Blixt presenterar förslag till kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsplan 2013 med inriktningsmål, prioriterade mål samt budget.
Verksamhetsplanen diskuteras i nämnden. Den ska upp som en beslutspunkt vid
nästa nämndsammanträde i november månad.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2013, dnr 2011 ULN 062 dpl. 831
Muntlig presentation av ekonom Andreas Blixt.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden lägger informationen till handlingarna.
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§ 36
Taxor
Dnr 2012 ULN 053 dpl. 806

Sammanfattning
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag med reviderade taxor inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Taxor, dnr 2012 ULN 053 dpl. 806
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden antar taxorna med den ändringen att ordet ”musik” tas bort, så att det
bara står ”cd – per skiva”.

Beslutet expedieras till
Förvaltningen
Ekonomiavdelningen
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§ 37
Konstgräsplan
Dnr 2011 ULN 027 dpl. 832
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska gå till beslut angående placeringen av
konstgräsplanen. Landskapsgruppen har gjort en utredning på uppdrag av kulturoch fritid. Denna utredning har presenterats för nämnden vid tidigare tillfälle.
Det finns tre tänkbara platser, Alevi, Strömsvallen och Ryrsjövallen.
Beslutsunderlag
Till dagens sammanträde: skrivelse från Hjärtums IS, dnr. 2011 ULN 027 dpl. 832.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
En enig nämnd beslutar att konstgräsplanen ska placeras på Strömsvallen.
Oppositionen yrkar om att lägga in tre att-satser:


byggandet av konstgräsplanen görs i samarbete med
fotbollsföreningarna



inga planhyror tas ut för barn/ungdomsverksamheten



det senast den 15 november 2012 fastställs en tidsplan tillsammans med
föreningarna.

Ordföranden ajournerar då mötet för överläggningar 10 min. Mötet återupptas igen.
Ordföranden meddelar att dagens beslut endast var tänkt att handla om placeringen
av planen, men att majoriteten ska beakta synpunkterna i kommande arbete med
konstgräsplanen. Om annat yrkas, får han ställa proposition på att-satserna.
Oppositionen yrkar på proposition, och då med varje att-sats för sig.
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Ordföranden ställer upp att-satserna för proposition, var och en för sig, och finner
dem alla avslagna.
Beslutet expedieras till
Kansliavdelningen
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§ 38
Information från förvaltning och presidium
Förvaltning och presidium informerar nämnden enligt nedan:


Annika Granlund informerar om litterär afton på biblioteket.



Bibliotekets aktiviteter under hösten.



Blossom Taintons föreläsning i Folkets Hus dit ungdomsföreningar är
inbjudna att komma.



Kultursamordningsmöte som ska äga rum.



Barnkulturverksamhet under hösten.



Träff med hembygdsföreningarna i Hjärtum, som Kjell Johansson och
Annika Granlund varit på.



Möte med tennisklubben, ridklubben och LN70 kommer att ske inom
kort.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen
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