Budget 2014
Kultur- och fritidsnämnden
1. Ekonomisk rapport
(Från ekonomiavd.)

2. Årets verksamhet
2.1 Verksamhetsidé
Vårt uppdrag är att bidra till kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande. Vi vet att en aktiv
fritid i kombination med avkoppling leder till ett friskare och hälsosammare liv. Det är viktigt
att röra på sig och motionera. Det är också viktigt att berika själen med kulturens olika
uttrycksformer, som stimulerar kreativt tänkande och hjälper oss att i en stressig tid kunna
slappna av. Tillsammans med andra upplever vi gemenskap och minskar upplevelsen av
ensamhet. Kultur- och fritidsnämnden stöttar och uppmuntrar särskilt idrott, kultur och annan
föreningsverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar.
2.2 Ansvarsområde
Verksamheten omfattar bibliotek, musikskola, kulturarrangemang, bidragsfördelning till
föreningar och studieförbund, sportanläggningar och fritidsområden, fritidsgårdar samt kulturoch fritidsaktiviteter.

3. Sammanfattning
Sammantaget minskas kultur- och fritidsnämndens budget för 2014, i reella tal med ca
400 000 kr. Nämnden får kompensation för löneökningar, arvode till 2:e vice ordförande,
demografijustering, Truckhallen, kapitalkostnadskompensation för friidrottsanläggningen och
inflationskompensation. Minskningar görs för el, sänkt interränta, lokalbanken, minskad
övertid, semesterlöneskuld. En justerad budgetkompensation gör att nämndens budget
minskas. Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att minska 1.0 årsarbetare
musiklärartjänst från och med 1 januari 2014.

4. Verksamhetsförändringar
Biblioteket
Biblioteken i kommunen har en vision att vara en berikande mötesplats för alla. Tack vare
filialer och bokbuss samt huvudbibliotek med generösa öppettider, är tillgängligheten hög. Vi
arbetar för att fortsätta behålla en plats där Ljungby kommunbibliotek ligger bland de 20 bästa
i Sverige vad gäller utlån. Det är mycket glädjande att lånen på e-böcker ökar, men vi ser det
som en rejäl utmaning att tillgodose detta behov inom befintlig budget. Vårt angelägna arbete
med läsfrämjande för barn och unga fortsätter och vi har två nya intressanta projekt som
startar 2014. Vi fortsätter också arbetet med att biblioteken ska fyllas med många skiftande
kulturaktiviteter. Det ansenliga arbetet med att revidera vår biblioteksplan är ytterligare en
grundbult för strategisk biblioteksutveckling som sker under 2014 och inom befintliga
resurser. Under året ser vi över våra arbetsprocesser med hjälp av LEAN. Tekniken inom
biblioteksverksamheten är under ständig utveckling och här behövs utöver tillgången till
själva tekniken även en ständig utbildningsinsats på såväl bred front som ren spetskompetens
som årligen måste tillföras bibliotekspersonalen.

Fritidsgården
Fritidsgårdsverksamheten är en viktig mötesplats för ungdomar, som ger möjlighet till nya
upplevelser och spännande möten. Målgruppen är ungdomar från årskurs 7 till 17 år och med

undantag för årskurs 6, en eftermiddag i veckan. Fritidsgårdsverksamhet i Lagan och Ljungby
erbjuder en öppen verksamhet. Det är ett alternativ för ungdomar som söker en obunden
fritidsstil. Verksamheten ger möjlighet till spontana eller planerade veckoaktiviteter som
biljard-, bordtennis-, fotbolls-, turneringar film, temöten. Vi ger också möjlighet till riktad
gruppverksamhet för tjejer och killar i årskurs 7 – 9.
Lovverksamhet är en annan viktig del där ökat öppethållande och planerade aktiviteter
genomförs. Nytt för 2014 är samarbetet med en eller flera föreningar med syfte att aktivera
ungdomar under sommarlovet.
Samarbetet med skolan är viktigt. Fritidsledare besöker kommunens högstadieskolor varje
vecka för att marknadsföra ungdomsgården och möta ungdomar i deras skolmiljö.
Verksamheten bedrivs aktivt ur jämställdhetsperspektiv.
Verksamheterna arbetar för en trygg, drogfri miljö där ungdomar får möjlighet att påverka sin
fritid. Samverkansgruppen med fritidsgård, socialtjänst, skola, polis och Navet är en viktig
grupp för att arbeta med det drogförebyggande arbetet. Som ett mer långsiktigt arbetet
fortsätter med att finna lämpliga lokaler för verksamheten i Ljungby.

Föreningar
I Ljungby kommun finns ett mycket rikt och aktivt föreningsliv. 224 föreningar finns att söka
i vårt föreningsregister (alla föreningar vill inte vara med). Här finns bygdegårds-,
hembygds-, idrotts-, kultur-, nykterhets-, religiös- handikappföreningar med flera.
Kultur- och fritidsförvaltningen förmedlar 21 olika bidrag till vårt föreningsliv allt från
grundbidrag till bidrag till våra museer. Antalet medlemmar i föreningar är 14 595 och av
dessa är 5 698 ungdomar.
Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att fortsätta genomföra enskilda och gemensamma
föreningsträffar där politiker och berörd tjänsteman samtalar med föreningarna om deras
ekonomi, verksamhet m.m. Målsättningen är att kultur- och fritidsnämnden ska träffa alla
föreningar, som får bidrag från kultur- och fritidsnämnden under mandatperioden.

Idrottshallar, arenor, fritidsområden och sjöbad
2013 presenterades en vision för hela kvarteret Fritiden som sträcker sig 25-35 år framöver i
tid. Visionen beskriver en ny ishockeyhall, ny bollhall, renovering av Sunnerbohallen,
möjligheter till fler spontanidrotter, bättre bilparkering och en attraktiv vy över kvarteret
Fritiden för inpasserande norrifrån in mot Ljungby stad. Kommunstyrelsen har förordat att
börja renovering av Sunnerbohov och Trojahallen.
Kommunstyrelsen har beslutat att en styrgrupp bestående av presidierna för kultur- och
fritidsnämnden, kommunstyrelsen, tekniskt utskott samt miljö- och byggnämnden ska påbörja
planeringen för en renovering av Lagavallen. Akut för 2014 är ett trasigt bevattningssystem
och inköp av ny pump för ca 1 mkr.
Under 2014 kommer samtliga skötselavtal att ses över för de 18 kommunala sjöbaden och
samtliga kanotrastplatser. Målsättningen är att erbjuda fräscha och attraktiva badplatser och
kanotrastplaster för kommunens invånare och turister. Bryggan med hög tillgänglighet i
Mjälen behöver förlängas, vilket inte inryms i budget.
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått uppdraget att inför budgetarbetet
2015, göra en prioriteringsordning över investeringar i lokaler/anläggningar på landsbygden
och i Ljungby.
Vi fortsätter med simskoleundervisning för att minst 95 % av barnen i femte klass ska kunna
simma. Simundervisning erbjuds även till vuxna. Den populära vattengympan fortsätter och
vi planerar baddisco för yngre åldrar.
Under 2014 kommer den miljövänliga vattenbehandlingsprocessen för hela badanläggningen
vara klar.

Musikskolan
Närmare 700 elever deltar i musikskolans verksamhet och undervisning sker i Ljungby och i
kommunens samtliga landsbygdsskolor. Det är kö för att få börja spela och sjunga och den

kön kommer att kvarstå eftersom antalet musiklärare minskas med 1.0 årsarbetare.
Musikskolan fyller 50 år och det kommer vi att uppmärksamma genom konserter, projekt och
instrumentinformation. Musikskolan är medsökande till EU-projekt tillsammans med High
school ”Balasa Doamna Tragoviste” i Rumänien. Tillsammans kommer vi att arrangera en
serie av specifika aktiviteter för att åter upptäcka kultur arvet. Vi vill engagera elever och
lärare under temat ” Lika men olika - kulturell skillnad och interkulturell dialog”. Syftet är att
nå och förstå elever från andra kulturer och tillsammans få en mångsidig inblick i musikens
värld. Vi vill på ett konkret sätt medverka till ”Ljungby, där Småland möter världen”.
Vi samarbetar också med Hjortsbergsskolan, dels i projektet ”Skapande skola” och dels i ett
kulturprojekt. Under 2014 kommer vi att spela i kommunens samtliga äldreboenden.
Elevkonserter kommer att erbjudas runt om i kommunen för att ge samtliga musikelever
möjlighet att medverka. Rytmik kommer även 2014 att erbjudas till de elever som har
funktionsnedsättning. Ett annat spännande samarbete planeras med Bollnäs musikskola, med
syfte att ge blåselever möjlighet till erfarenhetsutbyte. I musikskolans digitala musikstudio
fortsätter vi att erbjuda kunskaper i arrangering och inspelning för att utveckla elevers
färdigheter i skapande av egen musik.

Övrig Kultur
Liksom tidigare år kommer vi 2014 att arbeta för att komplettera det offentliga utbudet så att
invånarna i Ljungby kommun ska kunna erbjudas ett brett och varierat kulturutbud.
En kulturplan för Ljungby kommun ska tas fram under 2013 och 2014 för att kunna börja
gälla 2015. Arbetet kommer att involvera kulturaktörer inom många olika områden.
I februari 2013 antog kultur- och fritidsnämnden en framtidsvision för teaterbiografen Grand
och förvaltningen fick i uppdrag att påbörja en utredning om Grands utveckling.
Kultur- och fritidsnämnden ansökte om och beviljades medel för en förstudie som kommer att
vara klar i början av 2014 för vidare behandling. Utredningen och förstudien genomför kulturoch fritidsförvaltningen i samarbete med tekniska förvaltningens fastighetsavdelning.
Samarbetet med Musik i Syd kring konsertsatsningen Musikriket, som i Ljungby heter
Plötsligt en torsdag, kommer att fortsätta under 2014, så även musikserien ”Sommar i
parken”.
Samarbetet med arbetsnamnet ”Kultur på landsbygden” med bygdegårdsföreningar har
fungerat mycket bra 2013 och kommer att fortsätta under 2014. Inför varje år får bygdegårdsföreningarna vara med och bestämma årets kulturinnehåll.
Fortsättning blir det också för kulturnätverket ”Hej kulturarrangör”. Kulturarrangörer i
Ljungby kommun träffas, bollar idéer och får tips och utbildningar inom allt som rör
arrangemang .
Samarbetet med studieförbunden kommer också att fortsätta 2014.
2013 startade arbetet med att skapa ett nätverk för kulturaktörer som ordnar kulturaktiviteter
för barn och unga. Målsättningen med nätverket är arbeta tillsammans för att öka
medvetenheten hos medborgarna om vilka kulturaktiviteter som finns för barn och unga att
göra på sin fritid. Ett första steg är att ta fram en gemensam plats för marknadsföring av
kulturella fritidsaktiviteter för barn, informera om de olika verksamheterna på
www.ljungby.se och ordna gemensamma informationsarrangemang riktade mot barn, unga
och deras föräldrar. Detta arbete kommer att fortsätta 2014.
Kulturknytt – en serie kulturföreställningar för barn och deras familjer, kommer även 2014 att
arrangeras på flera orter i kommunen.

5. Investeringsbudget
(Investeringar som är budgeterade till 5 mkr eller mer under 2014 ska beskrivas i budgeten.

6. Verksamhetsmål/indikatorer
(Samma verksamhetsmål och indikatorer som tidigare)

