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Plats och tid

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, kl.13.15-16.50.

Beslutande

Anders Bondeson (M) ordförande
Carl Svensson (C) ersättare för Maryana Frisk-Holst (C) 1:e vice ordförande
Sven-Olov Stenqvist (S) 2:e vice ordförande
Ann-Kristin Petersson (M)
Ove Trulsson (C)
Irene Olofsson (C)
Ulla-Britt Storck (S)
Harriet Kristensson (S)
Per Åberg (S)
Magnus Årenäs (MP)
Linda Tranquist (KB)

Övriga deltagande
Politiker
Inger Jeppsson (FP), ej tjänstgörande ersättare
Tjänstemän
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef
Ann-Kristin Gunnarsson, administrativ handläggare
Karin Hermansson, kultursekreterare
Jan-Inge Roubert, kultur- och fritidsintendent
Bernt Gudmundsson, anläggningschef
Annica Ljungdahl, musikledare
Lina Holmér, bibliotekschef
Per Månsson, fritidsgårdsföreståndare
Utses att justera

Linda Tranquist

Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen tisdag 2 april 2014, kl.11.30.
Paragrafer 17-36

Sekreterare

Ann-Kristin Gunnarsson

Ordförande

Anders Bondeson

Justerande

Linda Tranquist
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Ljungby kommuns anslagstavla.

Nämnd
Sammanträdesdatum
Anslaget under
tiden
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Kultur- och fritidsnämnden
26 mars 2014
2014-04-03 – 2014-04-24

Dag för anslags
nedtagande

Kultur- och fritidsförvaltningen
Ann-Kristin Gunnarsson

Utdragsbe3styrkande

25 april 2014
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KoF § 17
Godkännande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen.
Ärendet
Dagordningen till sammanträdet fastställs och inga ändringar behöver göras.

Utdragsbe3styrkande
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Sammanträdesprotokoll
2014-03-26

KoF § 18
Föregående protokoll
Beslut
Protokollet läggs till handlingarna efter justeringar.
Ärendet
Genomgång av föregående mötes protokoll.

Utdragsbe3styrkande
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KoF § 19
Ekonomisk utfall till och med februari 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen av den ekonomiska
rapporten till och med februari 2014.
Ärendet
Förvaltningen redogör för den ekonomiska rapporten till och med februari 2014.

Utdragsbe3styrkande
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002

Utökad attesträtt
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att Karin Eriksson och Isabell Edström få
attesträtt för ansvar 70000, 71100, 71300, 71700 samt 94000.
Ärendet
Ann-Kristin Gunnarsson ska under en tid framöver jobba med projekt Sickinge.
Under denna tid föreslås Karin Eriksson och Isabell Edström som har sina
anställningar på Kvarteret fritiden få attesträtt för ansvar 70000 kultur- och
fritidsnämnd, 71100 administration, 71300 allmän fritidsverksamhet, 71700
kulturverksamhet samt 94000 Ljungby gamla torg.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att Karin Eriksson och Isabell Edström få
attesträtt för ansvar 70000, 71100, 71300, 71700 samt 94000.
Beredning
Arbetsutskottets föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner att Karin
Eriksson och Isabell Edström få attesträtt för ansvar 70000, 71100, 71300,
71700 samt 94000.

Utdragsbe3styrkande
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821

Eventuell försäljning av Truckhallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Truckhallens försäljning bör avvaktas
med, tills behovet av träningstider kan erbjudas i andra hallar.
Ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2014-01-27, för att kultur- och
fritidsförvaltningen ska undersöka om det finns utrymme för de nuvarande
hyresgästerna att träna i andra idrottshallar och vilka de verkliga kostnaderna är.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-02-27 att avyttra Truckhallen.
Anledningen var att nämnden stod inför att anpassa verksamheten för att få en
budget i balans. En förening hade också visat intresse för att köpa hela
byggnaden. Föreningen kom dock att välja en annan lösning. 2013-11-05
föreslog presidiet för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
byggnämnden och tekniskt utskott att avvakta försäljning av både Truckhallen
och Hammarhallen i avvaktan på en eventuell utbyggnad av idrottshall inom
kvarteret Fritiden. 2013-12-03 beslutade kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att inte sälja Truckhallen.
Om Truckhallen skulle avyttras bedömer förvaltningen att det blir svårigheter att
erbjuda de intressenter som idag bokar hallen kvällstid, motsvarande tider i
övriga hallar.
När förvaltningen intervjuade ett flertal föreningar våren 2013, berättade flera av
dem att de har svårigheter med att växa och utvecklas. Flertalet av föreningarna
framhöll vikten av behovet av en ny sporthall som har godkända tävlingsmått,
publikvänlig och kan användas flexibelt till olika sporter.
Förvaltningschefens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Truckhallens försäljning bör avvaktas
med, tills föreningarna kan erbjudas en sporthall som uppfyller godkända
tävlingsmått och publikvänlighet.

Utdragsbe3styrkande
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820

Motion - Lagavallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ärendet
Sven-Olov Stenqvist, Anne Karlsson och Conny Simonsson yrkar i motion
inkommen till Ljungby kommun 2013-10-14, att omgående påbörja
projektet Lagavallen.
2013-11-05 diskuterades Lagavallen på presidieträff mellan
kommunstyrelsen, tekniska utskottet, kultur- och fritidsnämnden och miljöoch byggnämnden. Presidiet föreslog att en tidplan för upprustning av
Lagavallen skulle tas fram av kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska
förvaltningen med föresatsen att genomförandet ska starta hösten 2014.
2013-11-20 beslutar kultur- och fritidsförvaltningen att av
kommunstyrelsen begära medel för att genomföra programfasen för
utveckling av Lagavallen. 2013-12-03 godkänner kommunstyrelsen
förstudien och beviljar 300 000 kr för programfasen. 2014-02-26 beslutar
kultur- och fritidsnämnden att av kommunstyrelsen begära 450 000 kr för
projekteringsfasen.
Kultur- och fritidsnämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen beslutat
om en prioriteringsordning för nämndens lokaler och anläggningar. Vid
nämndens sammanträde 2014-02-26 beslöt man att de anläggningar och
lokaler som just nu hanteras i kommunens investeringsprocess ska
prioriteras. Lagavallen är tillsammans med några andra projekt prioriterade
på första plats.
Förvaltningsens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen och översänder den till
kommunstyrelsen.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna redogörelsen och anser därmed
att motionen är bifallen.

Utdragsbe3styrkande
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Motion – Ombyggnad av bowlinghallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avvaktar med beslut om bowlinghall tills man kan
samordna denna med en ny sporthall vid kvarteret Fritiden och anser därmed att
motionen är besvarad.
Ärendet
De två socialdemokratiska motionärerna Janewert Johansson och SvenOlov Stenqvist som båda sitter i fullmäktigegruppen, har skrivit en motion
om en modernisering av bowlinghallen. De påtalar att bowlinghallen är
otidsenlig, trångbodd och ur arbetsmiljösynpunkt helt förkastlig. De förslår
därför att så fort som möjligt ta fram förslag på en utbyggnad och
modernisering av bowlinghallen inklusive kostnadskalkyl.
Förvaltningens synpunkter:
I kultur- och fritidsnämndens prioriteringsordning av investeringar, så finns
bowlinghallen med som prioritering nummer 5, och behov som nummer 1,
som innebär ”stort behov” och skulle vid renovering av Sunnerbohallen
även få med bowlinghallen. Det bästa vore om man byggde en ny sporthall
och samtidigt byggde en ny bowlinghall.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden avvaktar med beslut om bowlinghall tills man kan
samordna denna med en ny sporthall vid kvarteret Fritiden.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår nämnden att avvakta med beslut om bowlinghall tills
man kan samordna denna med en ny sporthall vid kvarteret Fritiden och anser
därmed att motionen är besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Föreläggande om att utreda höga halter av trihalometaner i
Sunnerbobadets 25m bassäng
Beslut
Texten i punkt 7 i åtgärdsprogram/handlingsplan ändras till: Åtgärder punkt 1-4
ovan ska vara beställda och utförda senast 2014-12-31.
Efter denna ändring godkänner kultur- och fritidsnämnden åtgärdprogrammet/
handlingsplanen och översänder den till miljö- och byggförvaltningen.
Ärendet
Miljö- och byggförvaltningen har i meddelande 2014-02-19 förelagt kultur- och
fritidsförvaltningen att senast den 18 april 2014:
1. Utfört en utredning avseende för höga halter av trihalometaner (THM) i
bassängvattnet i Sunnerbobadets 25 m bassäng. I utredningen ska
orsaken till de för höga halterna av THM framgå och vilka åtgärder som
planeras för att sänka THM-halterna. Det ska också finnas en tidplan när
åtgärderna ska vara genomförda.
2. Skriftligen redovisa resultatet av utredningen för miljökontoret.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap 9 o 21§§.
Förvaltningen har gjort en utredning och kommit fram till att höga halter av
THM är orsakade av att belastningen varit för hög i bassängen och att gäster inte
duschar som reglerna påbjuder innan bad i bassängen.
Nytt prov av trialometaner kommer att tas under mars månad. Visar det sig att
åtgärderna inte är tillräckliga påbörjas ett åtgärdsprogram.
Åtgärdsprogram/handlingsplan:
1. Svaren på THM-proven är inte helt tillförlitliga och därmed är
mätorsaken stor. Avvikelsen från det faktiska värdet kan variera mellan
30-50 %. Därför kommer flera prover att tas och analyseras från olika
laboratorium.
2. Öka kontroll och upplysning till besökarna om vikten av att duscha utan
badkläder innan man går i bassängvattnet.
3. Avblödningen av bassängvattnet ökas så att mer friskt vatten tillsätts.
4. Spolning av diatomitfilter kommer att dubbleras till två gånger i veckan.
5. Köps in en skurmaskin som endast ska användas i badanläggningen och
ytan mellan omklädningsrum och gymmet. Kostnaden för en skurmaskin
är cirka 50 000 kr.
6. Ifall ovan angivna förändringar inte skulle få ner trialomethalten i 25 m
bassängen, måste vi installera ett kolfilter till 25 m bassängens
filtreringsanläggning.
7. Åtgärder punkt 1-5 ovan ska vara beställda och utförda senast 2014-1231.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beredning
Arbetsutskottet godkänner åtgärdprogrammet/handlingsplanen efter ändringar
gjorda på mötet.
Yrkande
Irene Olofsson (C) yrkar för att punkt 7 ändras till, Åtgärder punkt 1-4 ovan ska
vara beställda och utförda senast 2014-12-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag – Anlägg en mixbastu i simhallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar medborgaren för förslaget och informerar att
det i nuläget finns en ångbastu att använda som mixbastu, men att man tar med
idéen i framtida planering.
Ärendet
2014-02-07 inkommer ett medborgarförslag till Ljungby kommun. Förslaget är
”Anlägg en mixbastu i badhuset. Det borde finnas en gemensam bastu för män
och kvinnor så att par, vänner och familjer kan basta tillsammans istället för att
som nu dela på sig efter badet och sen ses vi utgången”.
Förvaltningens synpunkter:
Det finns redan idag en ångbastu i äventyrsdelen som kan användas som
mixbastu. Med andra ord ges det möjligheter att kunna basta tillsammans med
vänner och familj. Möjligheten finns även att hyra äventyrsdelen för
privatpersoner när anläggningen är stängd och då ingår även ångbastun i den
hyran. Att bygga ytterligare en bastu i badanläggningen finns det lokalmässigt
inte utrymme till. När det är aktuellt att renovera anläggningen kommer
förslaget att beaktas.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget. Det finns redan idag
en ångbastu som kan användas som mixbastu. När anläggningen ska renoveras
kommer förslaget att beaktas. Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden tackar medborgaren för förslaget och informerar att
det i nuläget finns en ångbastu att använda som mixbastu, men att man tar med
idéen i framtida planering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över fördelning ur Dahlinfonden 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ur Dahlins bibliotekoch kulturfonds avkastning och enligt fastställda principer fördela medel till
kulturella och sociala ändamål enligt nedanstående förslag.
Ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kulturoch fritidsnämnden och socialnämnden ges tillfälle att yttra sig till
kommunstyrelsen över inkomna ansökningar.
För år 2014 finns ca 1 806 300 kr till att fördela ur fondens avkastning. Medlen
ska enligt de principer som fastställs av kommunfullmäktige fördelas till projekt
inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt följande:
1/7 av medlen, ca 258 000 kr tilldelas biblioteket i Lagan.
1/7 av medlen, ca 258 000 kr utdelas till kulturändamål.
5/7 av medlen, ca 1 290 300 utdelas till sociala ändamål.
Beredning
Kultur- och fritidsnämndens och socialnämnden ordföranden tillsammans med
2:a vice ordförande i båda dessa nämnder har i samråd tagit fram följande
förslag till fördelning av kulturella och sociala ändamål.

Justerandes sign

Ansökt kr

Förslag,
kulturella
ändamål

Förslag,
sociala
ändamål

Inget angett
belopp

20 000 kr

-----

300 000 kr

-----

-----

Första hjälpen utbildning,
koloniläger för barn m.m.

20 000 kr

-----

20 000 kr

Berga församling

Musiksatsningar: Musikveckan, körkonserter

85 000 kr

65 000 kr

-----

Puls i Lagan

Renovering, dansuppvisning, utrustning,
utbildning, arrangera
Pulsloppet

85 000 kr

-----

85 000 kr

Berga SPF

Underhållning, servering,
lotterivinster

30 000 kr

-----

20 000 kr

Starla-Werken/
Tenneco

Utrustning, program,
kontorsmaterial och
tryckning av bok

43 000 kr

43 000 kr

-----

Förening

Aktivitet

Hembygdsorienterat
projekt

Boken ”En tidlös vandring
i såväl forntid som nutid i
byn Hörset”

Ljungbykretsen,
Röda korset

Koloniverksamhet i
Varberg

Lagankretsen,
Röda korset

Utdragsbestyrkande
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Förening

Aktivitet

Ansökt kr

Förslag,
kulturella
ändamål

Förslag,
sociala
ändamål

Slussen i Lagan

Renovering av tak

500 000 kr

-----

-----

Berga väntjänst

Utflykt, underhållning, hyra
av lokal för bingospel m.m.

30 000 kr

Össlöv
bystugeförening

Renovering av parkettgolv,
kök och luftvärmepump.

80 000 kr

-----

50 000 kr

65 000 kr

-----

50 000 kr

25 000 kr

-----

10 000 kr

20 000 kr

-----

20 000 kr

Berga
hembygdsförening
Bergabygdens
folkdansare
Berga PRO

Renovering av tak samt
aktiviteter såsom
valborgsfirande,
samhällsvandringar,
allsångskvällar m.m.
Hyra till lokal,
dansuppvisningar, besök
på kulturarrangemang
Besök på Åbrinkens
äldreboende, trädgårdscafé, allsångskväll

-----

30 000 kr

Lagans AIK

Konstgräsanläggning,
traktor till snöskottning

300 000 kr

-----

300 000 kr

IOGT-NTO

Öppna arrangemang,
möbler, ljudanläggning,
lokaluppvärmning

53 500 kr

-----

17 000 kr

Barnföreställningar såsom
IOGT-NTO:s juniorer teater, trolleri och musik,
filmer, kablar, filmduk

47 000 kr

47 000 kr

-----

Vittaryd-Dörarps
hembygdsförening

Valborgsmässofirande,
ombyggnad av ventilation,
markarbeten, renovering
av ryggåsstugan

174 000 kr

-----

100 000 kr

Lagans
samhällsförening

Evenemang, renovering av
godsmagasinet, underhåll
av stationshuset

90 000 kr

-----

60 000 kr

Vittaryds
föräldraförening

Resa till sagomuséet

5 850 kr

5 850 kr

-----

Berga Uskf

Utbildning, upprustning
och inköp av utrustning
samt lokaler

150 000 kr

-----

75 000 kr

130 000 kr

65 000 kr

-----

125 000 kr

-----

125 000 kr

28 000 kr

-----

28 000 kr

Kaffestugans vänner

Guddarps IF

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
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Renovering av kaffestugan,
anordna veteranbilsrally
med tidsenlig klädsel,
cafédagar, aktivitet under
Lagandagen
Renovering av
omklädningsrum och
borrning av brunn

Lagans Tennisklubb

Tennisskola, övrig träning,
underhållskostnader

Smålands
konstnärsförbund

Åkonstprojekt i Lagan

100 000 kr

-----

-----

Vittaryds
Bastuförening

Byte av bastuaggregat
Och panelbrädor

13 000 kr

13 000 kr

-----

Utdragsbestyrkande
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Ansökt kr

Förslag,
kulturella
ändamål

Förslag,
sociala
ändamål

Materialkostnad till bygge
av friggebod/förråd

41 000 kr

-----

21 000 kr

Inköp av diskmaskin,
Vittaryds Idrottsklubb redskap, nya dörrar samt
skärmtak för dörrar.

70 000 kr

-----

35 000 kr

103 700 kr

-----

103 700 kr

Förening

Aktivitet

Jonsboda SMU

Lagans
innebandyklubb

Busstransporter,
utrustning, matchställ,
utbildning

Lagans golfklubb

Ombyggnation av bana,
utrustning m.m.

39 025 kr

-----

39 025 kr

Vittaryd i gemenskap

Kaffebryggare,
caféutrustning

10 000 kr

-----

10 000 kr

Grannsamverkan i
Vittaryd

Deltagande i
Vittarydshelgen,
evenemang

10 000 kr

-----

-----

Vittaryds sockenråd

Inköp för att bekosta
Vittarydshelgen, parytält,
anslagstavla, blomlådor,
samt till framtagande av
en turistkarta

50 000 kr

-----

50 000 kr

Vittaryds scoutkår

Lägerverksamhet,
driftkostnader

40 000 kr

-----

40 000 kr

Bergaortens
missionsförsamling

Nya ytterdörrar och fönster

95 000 kr

-----

-----

2 958 075 kr

258 850 kr

1 288 725 kr

SUMMA

Förvaltningschefens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen föreslå att ur
Dahlins bibliotek- och kulturfonds avkastning och enligt fastställda principer om
1/7 till kulturändamål, fördela 285 000 kr till de projekt som redovisas nedan.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att följa förslaget till fördelning av kulturella
och sociala ändamål som framlagts av kultur- och fritidsnämndens ordförande
och socialnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Projekt Sickinge ridanläggning
Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beskostar underlag till de två ridhusen
till en kostnad av cirka 400 tkr inklusive frakt- och entreprenadkostnaden. Underlagen finansieras med de 4 mkr som finns till
investering. Ridklubben beskostar borttagning och bortforsling av
befintligt underlag samt bevattningsanläggning.


Kultur- och fritidsnämnden lyfter ur ärendet om investeringsäskan för
Sickinge ridanläggning till nästa nämndsammanträde.

Ärendet
2013-04-24 lämnar kultur- och fritidsnämnden investeringsäskande på 4
mkr för Sickinge ridhus, ombyggnad av spiltor till boxar, uteridbana,
personalutrymme, inklusive förstudie. 2013-06-18 beslutar kommunfullmäktige anslå 4 mkr till ombyggnation av stallarna i Sickinge.
I programhandlingarna för Sickinge ridanläggning som nu är gjorda är en
kostnadssammanställning gjord för hela projektet, det vill säga, utbyggnad
av stallet, ombyggnad från spiltor till boxar, byte av underlag i båda
ridhusen och dränering av befintlig paddock. Summa entreprenadkostnad
6 515 tkr. Därtill kommer programhandlingar 185 tkr och projektering 980
tkr, alltså en total byggherrekostnad på 1 165 tkr.
2014-03-03 inkom en skrivelse från Ljungby ridklubb där man informerar
om att nuvarande underlag i ridhusen är i så dåligt skick en nationell tävling
som är planerad till mitten av april riskerar att ställas in. Ridklubben är nu
villig att stå för kostnaden att ta bort befintligt underlag omgående under
förutsättning att Ljungby kommun bekostar och lägger in ett nytt underlag
av sand/textil som man har fått offererat till 300 tkr + fraktkostnad cirka 60
tkr. Entreprenadkostnader tillkommer för att lägga ut materialet. Ljungby
ridklubb har också lovat att bekosta bevattningsanläggningen som kommer
att behövas.
Förvaltningens synpunkter:
Ärendet är brådskande för att det ska hinna bli klart innan tävlingarna den
11-13 april 2014. Alternativet till att göra en investering enligt Ljungby
ridklubbs förslag är att ta ut befintligt material och lägga in ett likadant
sandmaterial för cirka 80 tkr. Förvaltningen anser att det är bättre att satsa
på ett material som man använder i moderna ridhus, som dessutom sliter
mindre på hästarna.
Justerandes sign
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Programhandlingarna visar tydligt på att de 4 mkr som nämnden har i
investeringsmedel till Sickinge ridanläggning inte räcker och föreslår därför
nämnden att äska 3,4 mkr för att kunna fortsätta med projekterings- och
genomförandefasen under 2014-2015.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beskostar underlag till de två ridhusen till en
kostnad av 300 tkr + frakt- och entreprenadkostnad med de 4 mkr man har
till investering i Sickinge ridanläggning.
Kultur- och fritidsnämnden äskar 3,4 mkr för att kunna fortsätta med
projekterings- och genomförandefasen under 2014-2015 samt kompensation för
kapitaltjänstkostnader.
Beredning
Vid arbetsutskottet var Ljungby ridklubb på plats och informerade om behovet
av nya underlag i ridhusen. Förvaltningschefen fick i uppdrag att undersöka hur
en finansiering av underlagen i ridhusen kan lösas.

Justerandes sign
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829

Yttrande över samråd om förslag till avfallsplan för Ljungby
kommun med mål år 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande yttrande över samråd om förslag till
avfallsplan för Ljungby kommun med mål år 2019:
Vår verksamhet uppmuntrar till aktiviteter och engagemang för hälsa, friskvård
och naturupplevelser. Vi värnar därför om frisk luft och giftfria miljöer. Det är
bra att avfallsplanen tar fram konkreta åtgärder med ansvar och tidplan. Kulturoch fritidsförvaltningen har inga specifika aktiviteter i föreslagen avfallsplan
Ärendet
Varje kommun ska ha en gällande avfallsplan. Avfallsplanen utgör ett strategiskt
viktigt dokument för Ljungby kommun ur miljö- och
resurshushållningssynpunkt. Den är tillsammans med kommunens olika
föreskrifter om avfallshantering renhållnings-ordning för kommunen. I
avfallsplanen anges de åtgärder som kommunens olika förvaltningar ska
genomföra för att målen ska uppnås. Målen och åtgärderna är skrivna så att
kommunen ska bidra till att nationella mål och intentioner inom avfallområdet
uppfylls.
Förvaltningens synpunkter:
Vår verksamhet uppmuntrar till aktiviteter och engagemang för hälsa, friskvård
och naturupplevelser. Vi värnar därför om frisk luft och giftfria miljöer. Det är
bra att avfallsplanen tar fram konkreta åtgärder med ansvar och tidplan. Kulturoch fritidsförvaltningen har inga specifika aktiviteter i föreslagen avfallsplan.
Förvaltningschefens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till miljöoch byggnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 29

Sammanträdesprotokoll
2014-03-26

2014/0026

18(25)

100

Utse nytt personuppgiftsombud
Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att entlediga Anders Göransson,
Regionförbundet södra Småland, Vidéum, 351 96 Växjö från
uppdraget som personuppgiftsombud.
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Ulf Petersson,
Regionförbundet södra Småland, Vidéum, 351 96 Växjö, utses till
nytt personuppgiftsombud.
Ärendet
Anders Göransson, Regionförbundet södra Småland som har varit
personuppgiftsombud har avslutat sin tjänst. Detta innebär att samtliga nämnder,
styrelser och bolag i länet måste fatta beslut om att entlediga Anders Göransson
från uppdraget samt att utse nytt ombud.
Regionförbundet föreslår Ulf Petersson, ekonomichef på Regionförbundet som
nytt personuppgiftsombud
Förvaltningens förslag till beslut:
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att entlediga Anders Göransson,
Regionförbundet södra Småland, Vidéum, 351 96 Växjö från
uppdraget som personuppgiftsombud.
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Ulf Petersson,
Regionförbundet södra Småland, Vidéum, 351 96 Växjö, utses till
nytt personuppgiftsombud.
.

Justerandes sign
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KoF § 30
Information från ungdomsrådets representanter
Beslut
Ordföranden tackar för informationen.
Ärendet
Per Åberg (S) och Irene Olofsson (C) är utsedda att vara kultur- och
fritidsnämnden representanter i ungdomsrådet.
De delar ut och informerar om det nya ungdomspolitiska handlingsprogrammet
som ska skickas ut på remiss.

Justerandes sign
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KoF § 31
Budget 2015 och målarbete
Beslut
Beslut om övergripande mål och budget ska fattas vid nämndsammanträdet i
april 2014.
Ärendet
Diskussioner och grupparbete förs om övergripande mål och budget.

Justerandes sign
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Övertid och sjukfrånvaro
Beslut
Ordföranden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefen ger en lägesrapport för förvaltningens övertid och
sjukfrånvaro.
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Utdragsbestyrkande

21(25)

LJUNGBY KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-03-26

22(25)

KoF § 33
Synpunktsstatistik 2013
Beslut
Ordföranden tackar för informationen.
Ärendet
Den administrativa handläggaren redogör för inkomna synpunkter under 2013.

Justerandes sign
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KoF § 34
Information från presidiet

Justerandes sign



Ett ”Open space-möte” om kultur har genomförts på Ljungbergmuseet
tillsammans med Regionförbundet.



En delegation från Vimmerby kommun har besökt biblioteksfilialen i
Lidhult. Ordföranden, bibliotekschefen tillsammans med den lokala
ICA-handlaren presenterade konceptet.



Arbetsutskottet utsåg Harriet Kristensson och Anders Bondeson/Irene
Olofsson att delta i kompetensutvecklingen ”Kulturens krafter x 3” på
Ljungbergmuseet.
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KoF § 35
Information om det förvaltningsgemensamma projektet "De glömda
barnen"
Beslut
Ordföranden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefen informerar om projektet ”De glömda barnen” som görs i
samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen.
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KoF § 36
Meddelanden

Justerandes sign



Kommunstyrelsen föreslår att överskottet från 2013, 1 575 tkr minskas
med resterande underskott 228 tkr och delas upp på tre år, det vill säga
449 tkr 2015, 2016 och 2017.



Musikskolan får besök från Rumänien i erfarenhetsutbytet länderna
emellan. En gemensam konsert kommer att hållas på Grand den 8 maj.



Alla idrottsföreningar är inbjudna till en stor träff den 31 mars.
Programmet innehåller bland annat information om att föreningarna kan
söka föreningsbidrag digitalt från och med hösten 2014. Sisu idrottsutbildarna kommer att medverka.



Ljungbergmuseet är inbjudna till april månads nämndsammanträde
angående en skrivelse gällande Ljungbergs födelsehem och en eventuell
utbyggnad av museet.



Ljungby gamla torg är ingen stiftelse. Styrelsen bjuds in till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott.



Önskemål uppkom om att en tjänsteskrivelse ska skrivas angående att
taket på biblioteket i Ljungby läcker och är i behov av reparation.



Socialdemokratiska gruppen önskar att alliansen lämnar ett förslag till
budget vid nästa arbetsutskott.
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