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Tjänstemän
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef
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Ordförande
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Nämnd
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KoF § 72
Godkännande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lyfter ur punkt 12 Utvärdering Sunnerboskoj och
godkänner därefter dagordningen.
Ärendet
Punkt 12 Utvärdering Sunnerboskoj flyttas till nästa nämndsmöte.

Utdragsbe3styrkande
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Föregående protokoll
Beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendet
Genomgång av föregående mötes protokoll.

Utdragsbe3styrkande
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KoF § 74
Delårsbokslut samt ekonomisk utfall till och med juli 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redogörelsen för delårsbokslutet samt
den ekonomiska rapporten till och med juli 2014.
Ärendet
Förvaltningen redogör för delårsbokslutet samt den ekonomiska rapporten till
och med juli 2014.

Utdragsbe3styrkande
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860

Yttrande över ny regional kulturplan
Beslut
Kultursekreteraren tillsammans med Björn Gullander (V) och Irene Olofsson
(C) får i uppdrag att formulera ett yttrande enligt tjänsteskrivelsens förslag till
beslut samt yrkande.
Ärendet
Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland reviderar
under 2014 den regionala kulturplanen för Kronobergs län. Den reviderade
planen omfattar åren 2015-2017. Kommunerna i Kronobergs län är
formella remissinstanser och inbjuds att lämna svar på remissutgåvan för
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun anser att regionförbundet har
lyckats mycket väl med att formulera regionens utmaningar, vilka går att känna
igen även på den kommunala nivån. Det är även positivt att det i kulturplanen på
ett tydligt sätt framgår vad medborgarna i Kronobergs län får ut genom de
planerade insatserna.
Kultur- och fritidsnämnden tycker dock att det saknas en analys hur internet
skulle kunna utnyttjas mer för att öka tillgången till kulturella upplevelser och
kulturella digitala mötesplatser i länet, särskilt på platser där det är långt till
kulturinstitutionernas fysiska placering.
Ljungby kommun arbetar just nu med att ta fram en lokal kulturplan för Ljungby
kommun för perioden 2015-2017. Tanken är att det ska finnas tydliga trådar
mellan Ljungbys kulturplan och Kronobergs kulturplan. Kronobergs kulturplan
är ett värdefullt underlag i arbetet med att ta fram vilka områden som ska
prioriteras i Ljungby kommuns kulturplan.
Beredning
Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.
Yrkande
Björn Gullander (V) yrkar på följande tillägg till remissvaret:
Vi ser Berättarnätet Kronoberg, med bland annat Ljungby Berättarfestival, som
en del av regionens scenkonstverksamhet och anser därför att Berättarnätet
Kronoberg skall förtecknas som aktör under "Insatser" sid 54, "Stärka och öka
den professionella senkonstens närvaro i regionen…"
/Filmkulturell verksamhet, sid 39 och Prioriterat utvecklingsarbete, sid 53
Utdragsbe3styrkande
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- Vi saknar en tydlig analys av tillståndet för filmkonsten i regionen och
prioriterade mål för densamma. Reaktor Sydosts pedagogiska verksamhet och
fokusering på de unga är inte tillfyllest. Sveriges Television har lämnat ansvaret
för professionell produktion av dokumentärfilm och spelfilm i regionen.
Yrkeskompetensen inom filmkonsten utarmas därmed i vår region. Och den
filmreform som var upphov till bildandet av Reaktor Sydost (Tidigare Filmik;
Film i Kronoberg), och som hade som mål att skapa kommersiell filmproduktion
i hela landet har inte gett något resultat i vår region. Der räcker inte att inspirera
unga filmare till fortsatta studier om det inte i regionen finns stöd för
professionell filmproduktion. Här behövs nya prioriterade mål tas fram. Vi vill
också poängtera att Reaktor Sydosts måste ha tydligare mål för att fördela sina
resurser bättre till städer och orter utanför regionhuvudorterna.
Förslag ges att kultursekreteraren tillsammans med Björn Gullander (V) och
Irene Olofsson (C) får i uppdrag att formulera ett yttrande enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut samt yrkande.

Utdragsbe3styrkande
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Framtida organisation för Ljungby gamla torg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att
Ljungby Gamla Torgs verksamhet, förutom drift och underhåll av
fastigheterna, organiseras under kultur- och fritidsnämndens verksamhet
och ansvar. Ett intresseråd bildas med representanter för Ljungby Gamla
torgs entreprenörer och föreningar, kultur- och fritidsnämnden och dess
förvaltning. Adjungerande är tekniska förvaltningen.
Vidare föreslår kultur- och fritidsnämnden att ansvaret för skötsel och
underhåll av Hamneda gästgiveri läggs under nya tekniska nämnden och
följer det regelverk som Ljungby kommun har för fastigheter och dess
underhåll.
Ärendet
Ljungby gamla torg är och har under lång tid varit en del av den kommunala
verksamheten. Den har drivits som stiftelseform, men är enligt Stiftelselagen
(1994:1 220) inte det. Enligt kommunjuristens bedömning så skulle ett
införlivande av ”stiftelsen” i den kommunala verksamheten inte göra någon
större skillnad, med tanke på hur det fungerar idag.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Ljungby gamla torgs verksamhet
införlivas i kultur- och fritidsnämnden från och med 2015-01-01. När det gäller
drift och underhåll av de fastigheter som ligger på Ljungby gamla torg, bör detta
ansvar läggas under nya tekniska nämnden och följa det regelverk som Ljungby
kommun har för fastigheter och dess underhåll. Idag finns oklarheter om vem
som ansvarar för husens drift och underhåll.
Entreprenörerna och hembygdsföreningen är viktiga samarbetspartners för
utvecklingen av verksamheten. Därför bildas ett intresseråd med representanter
från kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen, hembygdsföreningen, entreprenörerna, anställd personal samt tekniska förvaltningen.
Rådets uppgift är att levandegöra och utveckla verksamheten för att Ljungby
gamla torg.
Beredning
Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Utdragsbe3styrkande
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Medborgarförslag – Skapa bättre möjligheter för fiske i Lagaån
Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen upprättar ett skötselavtal tillsammans med Ljungby
fiskevårdsområde i Lagaån.
 Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på
tillgänglighetsanpassad fiskebrygga, samt kostnader för
tillgänglighetsanpassning.
Ärendet
Förslagsskrivaren anser att vi bättre kan nyttja vår fantastiska å Lagan som
rinner genom Ljungby. Genom att placera flytbryggor i ån på strategiska
platser kan man underlätta för fritidsfiskarna och flugfisket.
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter:
Vi håller med förslagsskrivaren om att ån Lagan kan nyttjas bättre och
aktiviteter som är i och utmed ån gör bygden attraktivare för både invånare
och besökare. Fiske är populärt i alla åldrar och kan vi öka tillgängligheten
för fler att fiska är detta i sig ett mervärde. Vårt förslag är att börja med en
flytbrygga och att den placeras enligt förslaget söder om Industribron
nedanför ”Granngården”. Det ska vara god tillgänglighet att ta sig till
bryggan från gångbanan som ligger utmed ån. Kontakt är tagen med miljöoch byggförvaltningen som ser positivt på en fiskebrygga med denna
placering. Miljö och byggkontoret uppger att det är ett mindre avsteg ifrån
planbestämmelserna och att kultur- och fritidsnämnden själva kan fatta
beslut om flytbryggan.
Förvaltningschefens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen
upprättar ett skötselavtal med Ljungby fiskevårdsområde i Lagaån. Kulturoch fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på tillgänglighetsanpassad fiskebrygga, samt kostnader för tillgänglighetsanpassning.
Beredning
Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.
Yrkande
Irene Olofsson (C) yrkar för ett tillägg i förslaget skötselavtalet upprättas
tillsammans med fiskevårdsföreningen.

Utdragsbe3styrkande
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Medborgarförslag – Sätt upp utegym i Kronoskogen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet för vidare utredning.
Ärendet
2014-02-07 inkom ett medborgarförslag till Ljungby kommun om att sätta
upp ett utegym som är likt det på Åsikten. Medborgaren framför att det är
många som bedriver sin träning utomhus och att det vore perfekt att kunna
gymträna i anslutning till Kronoskogens fina natur.
Förvaltningens synpunkter:
Kronoskogen med dess vackra natur och löparvänliga spår, samt närheten
till andra anläggningar, används flitigt av kommunens invånare. Ett utegym
innebär en kvalitetshöjning till området och gör det än mer attraktivt att
vilja vistas i detta område. Det är fullt möjligt att uppföra ett utegym i
Kronoskogen. Byggnadstekniskt är det en fördel om gymmet sätts upp på
grusplanen (gamla bandybanan). Vi uppskattar att kostnaden uppgår till
250 000, inklusive markkostnader. Kostnaden fördyras något av att det
ligger en vattentäkt i området och man kan inte använda sig av vilka
maskiner som helst. Kontakt är tagen med parkavdelningen som inte har
invändningar mot att utegym förläggs i Kronoskogen. Parkavdelningen
planererar ett större lekområde med utegym för alla åldrar i Brunnsparken.
Idrottslärarna på Sunnerbogymnasiet har vid flera tillfällen framfört
önskemål om träningsredskap i Kronoskogen. Finansieringen kan göras
med kultur- och fritidsnämndens investeringsmedel.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bygga
ett utegym i Kronoskogen till en kostnad av max 250 000 kr.
Finansieringen sker med kultur- och fritidsnämndens investeringsmedel.
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget.
Beredning
Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.
Yrkande
Per Åberg (S) med bifall av Irene Olofsson (C) yrkar återremiss för att utreda
ärendet vidare.
Björn Gullander (V) yrkar för att utegymmets utformning ska göras tillsammans
med de medborgare som kommer att utnyttja redskapen samt att ärendet avgörs
på mötet.
Utdragsbe3styrkande
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Beslutsordning
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras på mötet eller inte och finner
att kultur- och fritidsnämnden beslutar återremittera ärendet för vidare
utredning.

Utdragsbe3styrkande
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Medborgarförslag – Erbjud kostnadsfri rådsgivning av advokater på
biblioteket
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och ställer sig
positiv till att upplåta lokal på biblioteket, om någon advokat skulle vilja ge
denna service. Enligt kommunfullmäktiges beslut överlämnas ärendet till
kommunstyrelsen.
Ärendet
En medborgare föreslår att ”kommunen bjuder in advokater att ge
kostnadsfri rådgivning på biblioteket minst två kvällar i månaden och
eventuellt stöttar upp ekonomiskt (för att se till så att det blir av).
Kommunen har ju konsumentrådgivning. Det är lika viktigt att ge juridisk
hjälp i andra frågor.”
Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning:
På Sveriges advokatsamfunds hemsida informeras om Advokatjouren. Där
framgår att man får möjligheten att samtala med en advokat i ca 15 minuter
utan kostnad. Man får tips om hur man kan gå vidare med sina juridiska
problem. Alla advokatser som deltar i denna verksamhet ställer upp sin
fritid och får ingen ersättning. Advokatjouren har ingen telefonrådgivning,
utan erbjuder personliga konsultationer på olika plaster i landet. På deras
hemsida finns en lista över de platserna.
För ca 8-10 år sedan fanns denna möjlighet på biblioteket Ljungby.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att upplåta lokal på
biblioteket om någon advokat skulle vilja ge denna service.
Förvaltningschefens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborarförslaget och ställer sig positiv
till att upplåta lokal på biblioteket, om någon advokat skulle vilja ge denna
service. Enligt kommunfullmäktiges beslut överlämnas ärendet till
kommunstyrelsen.
Beredning
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och fritidsnämnden tackar för
medborgarförslaget och ställer sig positiva till att upplåta lokal på biblioteket,
om någon advokat skulle vilja ge denna service. Enligt kommunfullmäktiges
beslut överlämnas ärendet till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 80

Sammanträdesprotokoll
2014-08-27

2014/0044

12(17)

829

E-förslag - Anlägg en skatepark
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden är mycket positiv till att en skatepark byggs i
Ljungby. För lämplig placering vill kultur- och fritidsnämnden invänta pågående
utredningar om kvarteret Aspebacken och lekplatserna. Kultur- och
fritidsnämnden tackar för E-förslaget och noterar att 70 personer ställer sig
bakom förslaget.
Ärendet
Ordförande i Ljungby Skateboardförening har inkommit till Ljungby kommun
med E-förslag om att bygga en skatepark. Hittills ställer sig 70 personer bakom
förslaget. Skateboardföreningen har en verksamhetslokal som de byggt upp och
finansierat. Föreningen har svårigheter med att hålla lokalen öppen under
sommarmånaderna på grund av lov, semestrar och en varm lokal. Föreningen
uppger att efterfrågan på en utomhusskatepark är stor både från kommuninvånare och besökare. Förslagshållaren anser att skateparken läggs på fotbollsplanen mellan hembygdsparken och koloniområdet och att det också i
närområdet byggs bouldering (klättring), parkourbana och temalekpark.
Förslagshållaren uppger att kostnaden för en skatepark uppskattas till cirka 5
miljoner kronor.
Förvaltningens synpunkter:
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-02-26 om prioriteringsordning av
investeringar i anläggningar. Med på listan finns skate/bmx-park beskrivet med
stort behov. Kvarteret Aspebacken är för närvarande föremål för planering och
den första medborgardialogen om kvarterets utformning har hållits. Kultur- och
fritidsförvaltningen har påtalat lämpligheten med fritidsgård, musikskolan och
möjligheten till spontanidrott såsom skatepark i detta område. Även i visionen
för kvarteret Fritiden, finns tankarna om en skatepark. Vid senaste presidieträffen presenterade byggkontoret lämplig lokalisering av en större lekplats i
Ljungby och i det förslaget finns en parkourbana med. Byggkontoret tittar nu
vidare på tre alternativ som kan ha olika inriktningar på lek och
spontanaktiviteter. Kultur- och fritidsförvaltningen är mycket positiv till
möjligheten att utöva spontanidrott. För att locka barn- och ungdomar till att
röra på sig, behöver vi platser för spontanidrott, lek och spel i närområden.
Förvaltningschefens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden är mycket positiv till att en skatepark byggs i
Ljungby. För lämplig placering vill kultur- och fritidsnämnden invänta pågående
utredningar om kvarteret Aspebacken och lekplatserna. Kultur- och
fritidsnämnden tackar för E-förslaget och noterar att 70 personer ställer sig
bakom förslaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beredning
Arbetsutskottet är mycket positiv till att en skatepark byggs i Ljungby och
föreslår nämnden att invänta pågående utredning om kvarteret Aspebacken och
lekplatserna för lämplig placering. Kultur- och fritidsnämnden tackar för Eförslaget och noterar att 70 personer ställer sig bakom förslaget.

Justerandes sign
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KoF § 81
Fördelning budget 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av driftsbudget vid sitt
sammanträde i september 2014.
Ärendet
Rambudgeten ökar för 2015 med 810 000 kr. Av dessa medel är 866 000 kr till
löneökningar, 23 000 kr inflationskompensation, 324 000 kr höjd internränta
och ett tillskott på 200 000 kr. Minskningar har gjorts med 260 000 kr för
minskade elkostnader och 343 000 kr för demografi. Kompensation för kapitaltjänstkostnaderna för Sickinge ridanläggning, Lagavallen och hembygdsparken
tillkommer.

Justerandes sign
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Rapport inkomna synpunkter kvartal 2 2014
Beslut
Ordföranden tackar för detta.
Ärendet
Den administrativa handläggaren sammanställer en rapport över inkomna
synpunkter under kvartal 2 2014 som läggs på extranätet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(17)

LJUNGBY KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-08-27

16(17)

KoF § 83
Övertid och sjukfrånvaro
Beslut
Ordföranden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens övertid och sjukfrånvaro.

Justerandes sign
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KoF § 84
Meddelanden

Justerandes sign



Kommunbiblioteken i Ljungby har tillsammans med åtta andra bibliotek
blivit nominerad till årets bästa lättlästa bibliotek. 9 september avslöjas
vem som vunnit.



Information om kommande arrangemang delas ut till ledamöterna.



Musikledaren informerar kring och visar film ifrån arrangemanget på
Ljungbydagarna då även man firade musikskolans 50-årsjubileum.



Kulstötaren Fanny Roos uppvaktades med ett träningsstipendium på
5 000 kr i samband med Ljungby Ifs sponsormatch lördag 23 augusti
2014.

Utdragsbestyrkande

