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Beslutande
Carina Andersson (C), ordförande
Martin Rapp (S), vice ordförande
Malin Nilsson (M)
Jens Nielsen (KD)
Kristian Hermansson (S)
Christer Ädel (SD)
Johan Johansson (SD)
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Ersättare
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Susanna Loreto Vasquez Quiroz (S)
Anders Willgard (SD)

Tjänstemän
Leif Gardtman, förvaltningschef
Eva Lejdbrandt, verksamhetschef kultur- och fritid
Anna Svensson, kulturstrateg
Medlemmar från Arrangörsföreningen, LEA
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§ 19
Godkännande av dagordning
Utgående ärende:
Delegationsordningen kultur- och fritidsnämnden (punkt 12)
Tillkommande informationspunkt:
Samråd med Lödöse museum
Beslut
Dagordningen med ordförandens ändringar godkänns.
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§ 20
Besök av LEA, Lilla Edets Arrangörsförening
Sammanfattning
Fyra ungdomar informerar kultur- och fritidsnämnden om Lilla Edets
arrangörsförening, LEA. Det är ungdomar som arbetar för att skapa aktiviteter och
tillfällen för ungdomar att träffas i Lilla Edet. Den 16 mars kommer föreningen att ha en
Kick-off dag, de kommer att ge information till allmänheten under dagen vid busstorget
och på kvällen vid parkeringen utanför Netto med olika aktiviteter/shower. Det ska
finnas aktiviteter för alla åldrar, målgruppen är 13–25 år. Föreningen har fått pengar
från ”snabbslanten” och de kommer att använda dessa pengar till bland annat Kickoffen. Tanken är att alla ungdomar ska känna sig välkomna till föreningen. De lämnade
flyers till nämnden för att sprida information vidare till intresserade.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 21
Visning av e-serve
Sammanfattning
Eva Lejdbrandt verksamhetschef för kultur och fritid håller en visning för nämnden av
det nya föreningsregistret e-serve. I registret går det bra att boka direkt för de föreningar
som är kunder. Det är då möjligt att söka fram aktuell idrottshall och boka tider för
aktiviteter. Det finns bilder kopplat till varje förening på webben och dessa kommer att
bytas ut på sikt, till aktuella bilder på respektive förening. Det är två administratörer för
närvarande som arbetar i systemet. Det har varit två utbildningstillfällen hittills för
föreningar som varit intresserad.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 22
Pilgrimsleden
Sammanfattning
Eva Lejdbrandt verksamhetschef för kultur och fritid informerar om pilgrimsleden Göta
Älv som löper igenom Lilla Edets kommun. Dagens ”vandrare” ställer nya krav på
leden och dess service. Eva berättar att hon varit med på ett styrgruppsmöte. Ledernas
sträckning: Göteborg – Lödöse – Vänersborg, Lödöse – Nossebro - Skara Vandringsled
Pilgrimsled, det finns mer att läsa om pilgrimsleden på: http://www.lodose.eu/
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 23
Beslutsuppföljning KFN 2019
Dnr KFN 2019/26
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska vara
en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder.
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från kultur- och fritidsnämnden fram till
dagens datum

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2019
Beslutsuppföljning KFN mars 2019
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Eva Lejdbrandt, verksamhetschef för kultur och fritid
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§ 24
Verksamhetsplan 2019
Dnr KFN 2019/5
Sammanfattning
Verksamhetsplan med budget för kultur- och fritidsnämnden 2019.
Eva Lejdbrandt verksamhetschef kultur och fritid tillsammans med Carina Andersson
ordförande i nämnden redogör för verksamhetsplanen 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05
Verksamhetsplan 2019 med budget för
Ny ansvarsstruktur KFN fr o m 2019
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Ansvarsstrukturen för kultur- och fritid har gjorts om och till följd av det har budgeten
omfördelats jmf med föregående år. Kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader till
följd av beslutade investeringar, har påförts budgetramen.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna verksamhetsplan och budget för 2019.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Maria Olegård
Leif Gardtman
Berörda verksamheter inom kultur- och fritid
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§ 25
Årsrapport 2018
Dnr KFN 2019/30
Sammanfattning
Årsrapport för verksamhetsår 2018 avseende verksamhet, måluppfyllelse och
ekonomiskt utfall.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämndens huvudsakliga uppdrag är att stimulera till ett brett kulturoch fritidsliv i kommunen. Detta görs bland annat genom att ge stöd till föreningar,
driva bibliotek och musik/kulturskola, förvaltning av fritidsanläggningar, samt
samordning av kultur- och föreningsaktiviteter.
Kultur och fritidsnämnden har under hösten startat det tillkommande uppdraget i form
av att bedriva öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar i kommunen i syfte att
skapa trygghet och studiero i skolan för att på så vis bidra till bättre skolresultat.
Verksamheten är ett samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden, Utbildningsnämnden
och Individnämnden.
Förvaltningen har under hösten förberett det beslutade införandet av ett digital
boknings- och bidragssystem, e-serve, med lansering efter nyår.
Kultur- och fritidsnämndens nettobudget är 22 876 mkr för verksamhetsåret 2018.
Årets resultat visar ett mycket litet överskott plus 7 000 kr.
Nämndens investeringar under året uppgår till 1 729 tkr. Vissa investeringar för
Strömsvallen faller ut efter årsskiftet, eftersom upphandlingsförfarande tog längre tid än
beräknat. Arbetet påbörjades därför sent på året och därmed får utomhusåtgärderna
vänta till våren. I gengäld påbörjades åtgärderna kring Högtorpsspåret redan under
hösten då de var av akut karaktär.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-19
Årsrapport 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Inga ekonomiska konsekvenser
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Beslut
Kultur och fritidsnämnden godkänner årsrapporten 2018.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Maria Olegård, administrativ chef
Elinore Fahlgren, PwC
Eva Sorvari

11

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-03-05
§ 26
Internkontrollplan 2019
Dnr KFN 2019/31
Sammanfattning
Internkontrollplan för 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-20
Internkontrollplan för 2019
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Inga ekonomiska följder.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2019.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Eva Sorvari
Leif Gardtman
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§ 27
Redovisning av uppdrag från MOR 2019
Dnr KFN 2019/32
Sammanfattning
Redovisning av uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden från MOR 2018.
Ärendet
”Kartlägga kommunens evenemang gentemot kommuninvånarna i syfte att sammanföra
dessa till en årlig kommundag.”
Uppdraget genomförs i samråd med miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-19
Redovisning av uppdraget
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
I nuläget inga ekonomiska konsekvenser
Beslut
Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget från MOR 2018.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Eva Sorvari
Leif Gardtman
Beslutet skickas för kännedom till
Anna Stenlöf

13

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-03-05
§ 28
Ansökan om stöd till Hjärtumsfestivalen 2019
Dnr KFN 2019/21
Sammanfattning
Hjärtums föräldraförening ansöker om ett sammanlagt bidrag på 11 500 kr till
arrangemanget Hjärtumsfestivalen i maj 2019.
Ärendet
Festivalens utbud ska bestå av ponnyridning, prova-på-skytte, besök av scouterna,
försäljning och lotterier, lådbilsrally, ansiktsmålning, kyrktornsvisning och kyrkpyssel.
Svenska kyrkan är medarrangör. Föreningen ansöker nu om ett särskilt bidrag för att
kunna anlita konstnär Monica Funck till en konstverkstad (4 000 kr) samt
Naturama/Kapten Kryps föreställning om jordens småkryp (7 500 kr).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterade 2019-02-14
Ansökan om särskilt bidrag
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Bidraget tas från allmän kulturverksamhet.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Hjärtums Föräldraförening får 4 000 kr till
Hjärtumsfestivalen.

Beslutet expedieras till
Anna Svensson
Eva Lejdbrandt
Eva Sorvari
Pernilla Fredholm

14

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2019-03-05
§ 29
Ansökan om särskilt bidrag Åsbräcka bygdegård
Dnr KFN 2019/11
Sammanfattning
Åsbräcka bygdegårdsförening ansöker om bidrag på 59 000 kr för att åtgärda sin
avloppsanläggning.
Ärendet
Bygdegården har en avloppsanläggning från 1975 som idag enbart består av en
trekammarbrunn utan efterföljande reningssteg. Anläggningens funktion uppfyller inte
dagens reningskrav utan måste åtgärdas före 2019-11-30.
Avloppet måste fungera vid mycket varierande belastning till skillnad från vanligt
hushållsavlopp. En godkänd anläggning kommer att kräva anläggning av en större
bufferttank med nivåstyrning för att klara den ojämna belastningen, en ny
trekammarbrunn och en markbädd. Utan en godkänd avloppsanläggning kan
verksamheten inte bedrivas så som avsett.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-08
Ansökan om särskilt bidrag
Underlag till ansökan och bidragets användning
Kostnadssammanställning
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Bidraget ryms inom ramen för särskilda bidrag.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om bidrag på 59 000 kr till Åsbräcka
bygdegårdsförening.

Beslutet expedieras till
Eva Sorvari
Åsbräcka bygdegårdsförening
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§ 30
Information
Dnr Dkod Dnr
Sammanfattning
Lödöse museum:
Ordförande berättar att presidiet har varit med på samråd med Lödöse museum och
Västarvet. Det diskuterades bland annat om eventuella omflyttningar utav utställningar
inom museet, vilket inkluderar biblioteksverksamheten.
Hembygdsföreningar:
Ordförande har träffat hembygdsföreningarna, de diskuterade bland annat kostnader
kring skyltning till deras sevärdheter.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 31
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
Id
Datum
Ärendenummer
20885
2019-02-20
KFN 2019/34

Beskrivning
Avsändare/Mottagare
Ärendemening

Paragraf
Beslutsfattare
Kategori
Ansvarig
Utanordning Lilla Edets hembygdsförening Anna Svensson
Tösslanda 2018, till midsommarfirandet.
§1/2019
Anna Svensson
Bidrag till Lilla Edets hembygdsförening
Tösslanda 2018 (midsommarfirande)

Föreningsbidrag
Anna Svensson
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Redovisning antal avtalsarrangemang* under 2018
Aktivitet
Barnkultur
Duo Gelland, musikworkshop
Drömfångaren dansteater
Föreläsning Tord Thamming

Kommunens
kostnad
10000
2500
10948
5363
2500
2500

Finansiering

Övrigt

Arrangörsstöd 5000 kr
Arrangörsstöd 5585 kr
Barnkulturbudget

Delad kostnad med Lödöse museum

Lovaktiviteter
Aurelia Dey, rap-workshop sportlov
Teckningsworkshoppar sportlov
Dansworkshoppar sportlov
Regnbågspyssel, Kreativa Karin sommarlov
Bremlerbrick, legoevent höstlov
Kapten Kryp, NO-föreställning höstlov
Pelikanteatern, småbarnsteater höstlov
Cirkusskola höstlov

6298
5488
5000
20000
32000
9222
8500
24600

0
0
5000
20000
0
4000
4000
6765

Stöd från Socialstyrelsen
Stöd från Socialstyrelsen
Stöd från Socialstyrelsen
Lovbudget
Stöd från Socialstyrelsen
Arrstöd
Arrstöd
Socialstyrelsen 9169, arrangörsstöd 5666 kr, Lödöse museum 3000 kr,

Skapande skola 2017-18
Dansmatte åk 2
Cirkusexpressen, föreställn + workshoppar åk 3
Skolbio
Filmworkshop åk 5
Lajv, Lajvbyrån, åk 6
Ordkanon, Spoken word, åk 8

31500
72000
4500
63000
81791
47944

0
0
0
0
0
0

Skapande skola 2018-19
Bildworkshop Bloomart + utsmyckningar förskol
Dansmatte åk 1
Oskar Sternulf, teaterförställning åk 8

81688
37800
33674

Skapande förskola 2016-18
Dansteater, Claire Parsons Co

Kostnad

122085

Kulturrådet
Kulturrådet
Kulturrådet
Kulturrådet
Kulturrådet
Kulturrådet

81688 Överskott budget KF december 2018
0 Kulturrådet
0 Kulturrådet

0 Kulturrådet
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Vuxenkultur
Phantasia, interaktiv teater, Kulturcentrum Väst
Medfinansiering av konsert i arr av SV
Violinister Boströms café
Musik på äldreboenden
Föreläsning Östersunds Fotbollsklubb
Kören Helt Sonika
Lilla Edets musikförening
Regnbågsfika med samtal
Författarbesök Eva Sanner
Konstnärsföredrag Monica Funck
Musikframförande Ingmarie & Ann-Catrine

10 522
4000
2000
15000
5000
5000
1734
1500
1500
1500

10522
2000
4000
GOA veckan
2000
GOA veckan
7500 Samfinansiering med VG-Idrott
5000
Valborg
5000
Valborg
1734
1500
Kulturtisdag
1500
Kulturtisdag
1500
Kulturtisdag

* Endast kostnader för kulturaktörens kostnader för arvode, reskostnader, logi och traktamente,
inte kringkostnader som ev lokalhyra, ev materialinköp, ev hyra av teknik och tekniker mm.

UKM - ungdomsfestival
Totalkostnad lokaler, teknik, material mm

25199

25199 Ungdomsbudget

Ung festivalarrangör - utbildning & pilotprojekt
Totalkostnad för hela utbildningen, VT18 för
elever i år 1, HT18 för elever i åk 2.

51792

0 Kultur i Väst

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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