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§ 54
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 55
Utfall driftskostnader per 2019-07-31
Dnr KFN 2019/134
Sammanfattning
Sammanställning av ekonomiskt utfall per 2019-07-31 för Kultur och fritidsnämnden
visar ett överskott på 374 tkr. Då nämndens budget baserar sig på en ram som är 200 tkr
för stor är årsprognosen +200 tkr för att täcka den uppkomna situationen.
Några verksamheter visar på underskott. För kulturskolan (-117) och barnkultur (-505)
beror underskotten på att verksamheten huvudsakligen finansieras av bidrag som ännu
inte blivit överförda från balansen. För ungdomsteamet (-86) är det huvudsakligen
vikariekostnader för att klara bemanningen på mötesplats Kosmos under våren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-08.
Sammanställning av utfallet per verksamhet.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Bedömningen är att nämndens årsutfall blir +200 tkr och kommer inte att belasta
kommunens samlade utfall.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Eva Sorvari
Leif Gardtman
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§ 56
Fuktskadeutredning av Tingbergshallen, Tingberg 4:127
Dnr KFN 2019/131
Sammanfattning
Underhållet av Tingbergshallen (Barracudan) har under en rad år varit eftersatt. Kultur
och fritid tvingades för några år sedan stänga herrarnas duschrum på grund av
omfattande fuktskador. Skador har nu även uppstått i damernas duschrum.
Den 8 maj gjordes en tillsyn av miljöinspektör Emma Westerlund som inkom med
följande synpunkter på hallen:
Nedan står mina synpunkter angående Tingbergshallen (tälthall).












Vid besökets början upplevdes luften som kvav samt en mikrobiell lukt noterades.
I den norra delen av hallens tak och takreglar noterades märken av fukt.
Grundplintar i betong har utsatts för inträngande vatten, kan ses som vit fällning på
plintarna.
Fuktskada i nödutgångens dörrkarm.
Bubblor i salens golv – golvet har släppt från underlaget.
Damernas duschrum – sprickor i golvets klinkerplattor samt i fogar och runt om
golvbrunn. Det var även sprickor i väggens fogar vid duscharna.
Konstaterad fuktskada i herrarnas duschrum som ej har åtgärdats.
Mest sannolikt felkonstruerade duschrum då klinkerplattor har lagts på
plast/linoleumgolv (herrarnas duschrum).
Problem med skadedjur – stackmyror.
Yttre delen av tälthallen ser delvis ut att vara felkonstruerad. Det saknas kappa längs
med ena långsidan samt delvis ingen kappa/överlapp längs med tak vid entré. Det ser
ut som att regn kan blåsa in under tältduken på vissa ställen.
Att tillägga är att det var svårt att avgöra renoveringsbehovet på grund av eftersatt
städning.

2019-06-26 inkom ett föreläggande om fuktskadeutredning av fackman och renovering
för att fortsättningsvis få använda hallen. Nämnden måste före 2019-11-26 meddela
miljöavdelningen resultatet av fuktskadeutredningen och en renoveringsplan alternativt
avveckling av hallen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-05
Föreläggande daterat 2019-06-26
Mail från miljöinspektör Emma Westerlund daterat 2019-06-26
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Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Att göra en fuktskadeutredning med efterföljande renovering skulle bedömt handla om
minst 500 tkr, förmodligen mer, eftersom skadeomfattningen är så stor. Utrymmet i vare
sig driftsbudgeten eller investeringsramen medger inte den kostnaden under 2019.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stänga Tingbergshallen med omedelbar verkan
och avveckla hallen när ekonomin så medger.

Beslutet expedieras till
Leif Gardtman
Anläggningsgruppen

Beslutet skickas för kännedom till
LNIK
Badmintonklubben
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§ 57
Investeringar KFN 2020-2022
Dnr KFN 2019/138
Sammanfattning
Kultur och fritidsnämndens investeringar för 2020 enligt bifogad bilaga och preliminära
investeringsplanering för 2021 och 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15.
Sammanställning investeringar 2020-2022.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Investeringarna ryms inom tilldelad investeringsram.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om bifogade
investeringar.

Beslutet expedieras till
Eva Sorvari
Bildningschefen
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige
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§ 58
Besök från Kultur i Väst - workshop
Sammanfattning
Jenny Wilhelmsson, kultur i väst, och Sofia Wik, regionpolitiker kulturnämnden,
informerar om Kulturskolans uppgift. Ingmarie Romell, kultur och fritidschef, beskriver
nuvarande verksamheten i Kulturskolan Lilla Edets kommun.
Nämndens politiker och tjänstemän medverkar i en work shop om kulturskolans
framtida roll i Lilla Edets kommun.
Frågeställning work shop:
-

Vilken roll ska kulturskolan ha i Lilla Edet?
Vilken sorts mötesplats ska kulturskolan vara?

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 59
Information
Sammanfattning
-

Nyttjanderättsavtal kring Strömsvallen
Eva Lejdbrandt informerar att det har tagits fram avtal för samtliga klubbar som
nyttjar Strömsvallen.

-

Föreningsråd 2019-09-11
Eva Lejdbrandt informerar att kallelse för föreningsråd 2019-09-11 har gått ut.
På mötet kommer information kring föreningsrådets arbetsformer och
föreningsbidrag att tas upp.
Mötet är öppet för allmänheten och hålls i lokalen Östra Roten, kommunhuset
Lilla Edet kl:18-20.

-

Föreningsbidragsutredning
Eva Lejdbrandt informerar hur kommunens bidrag till föreningar ser ut i
dagsläget. Sammanställning från dagens möte presenteras 2019-09-11 på
föreningsrådet.
Beslut tas i december kring hur framtidens bidrag till kommunens föreningar
kommer att utformas. Frågan tas med till respektive partigrupper för diskussion.

-

Mc-klubben vatten
Eva Lejdbrandt informerar att miljö och byggnämnden har bedömt att
vattenförsörjningen från deponin är hälsovådligt och dessutom har tekniska
nämnden meddelat att de inte kommer att laga de pumpar som har gått sönder.
Klubben föreslår att vatten tas från en annan naturlig vattenkälla där de planerar
att uppföra en ny cistern. Klubben har informerats att de kan inkomma med en
ansökan om särskilt bidrag.

-

Taxor och avgifter
Eva Lejdbrandt informerar att det inte planeras några ändringar av taxor och
avgifter år 2020.

-

Simskolan
Eva Lejdbrandt informerar att årets simskola i Prässebo hade 47 anmälda barn
varav 30 barn deltog i undervisningen.
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-

Nyttja stationshuset
Eva Lejdbrandt informerar att stationshuset kommer att nyttjas som replokal för
ungdomar, mellan 13-25 år, som vill spela musik på fritiden. 3 rum kommer
användas för rock och pop, podd-skapande samt sång och rap. Detta är ett
arbetet som görs tillsammans med studieförbundet ABF.
Invigning och öppet hus 2019-09-16 kl: 15-19.

-

Pengar från naturvårdsverket
Eva Lejdbrandt informerar att kommunen har erhållit 350 000kr från
naturvårdsverket för att installera granulatfällor vid ingång och i duschar på
Strömsvallen.

-

Studieresor
Ordförande Carina Andersson informerar att datum för nästa studieresa, för
nämndens ledamöter och ersättare, planeras till 2019-09-23 kl: 13:00.

-

Augustimusik på Ljudaborg
Ordförande Carina Andersson informerar att augustimusik på Ljudaborg blev
väldigt uppskattat.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 60
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Kommunfullmäktiges protokoll 190604 § 120 – Uppföljning av nämndernas
internkontroll 2018, dnr KS 2018/139
Kommunfullmäktiges protokoll 1906-04 § 122 – Internkontrollplan för
kommunstyrelsen 2019, dnr KS 2019/151
Kommunstyrelsens protokoll 1906-17 §73 – Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun, dnr
KS 2019/223
Kommunstyrelsens protokoll 190617 § 78 - Tillkommande taxor för Kulturskolans
utökade verksamhet, dnr KS 2019/227
Kommunstyrelsens protokoll 190617 § 81 – Reglemente för intern kontroll, dnr KS
2019/184
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 61
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.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut:
Datum
Ärendenummer

Beskrivning
Avsändare/Mottagare

2019-05-23

Utbetalning 2019 - Ersättning Eva Lejdbrandt
för tillsyn och underhåll av
§21/2019
vandringsleder i Hjärtum-Lille
Väktor "Röd"

KFN 2019/113

Hjärtums Hembygdsförening

2019-05-28

Utbetalning samlingslokaler
2018 års bidrag

KFN 2019/120

Prässebo
Bygdegårdsförening

2019-05-28

Utbetalning samlingslokaler
2019 års bidrag

KFN 2019/119

Prässebo
Bygdegårdsförening
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Kategori

Eva Lejdbrandt
§28/2019

Eva Lejdbrandt
§27/2019
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2019-06-13

Utbetalning samlingslokaler

KFN 2019/116

Hjärtum Bygdegårdsförening

2019-06-13

Utbetalning samlingslokaler

KFN 2019/121

Västerlanda
Bygdegårdsförening

2019-06-13

Utbetalning samlingslokaler

KFN 2019/123

Åsbräcka
Bygdegårdsförening

2019-06-17

Utbetalning Studieförbund

KFN 2019/117

ABF FyrBoDal Studieförbund

2019-06-17

Utbetalning Studieförbund

KFN 2019/118

Studieförbundet Bilda
Sydväst

Eva Lejdbrandt
§22/2019

Eva Lejdbrandt
§23/2019

Eva Lejdbrandt
§24/2019

Eva Lejdbrandt
§25/2019

Eva Lejdbrandt
§26/2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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