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KoF § 95
Godkännande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen.
Ärendet
Dagordningen till sammanträdet fastställs och inga ändringar behöver göras.
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Föregående protokoll
Beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendet
Genomgång av föregående mötes protokoll.
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KoF § 97
Ekonomisk utfall till och med september 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten till och med
september 2014.
Ärendet
Förvaltningen redogör för den ekonomiska rapporten till och med september
2014.
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Mål- och utvecklingsarbetet biblioteket
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Ärendet
Biblioteket redovisar sitt mål- och utvecklingsarbete.
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KoF § 99
Redovisning av LOK-stödsansökningar våren 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden vill ha en ekonomisk redovisning över utbetalda
LOK-stöd första halvåret 2013 jämfört med 2014.
Ärendet
Genomgång av kultur- och fritidsintendentens redovisning för inkomna LOKstödsansökningar för våren 2014.
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041

Förvaltningsmål
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar följande förvaltningsmål:
Strategiskt område: Tillväxt
Övergripande mål: Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur,
föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling
och samhällets attraktivitet.
Förvaltningsmål: Vi är bland de 50 bästa friluftskommunerna i landet för
kommuninvånarnas och besökarnas välbefinnande.
Strategiskt område: Kunskap
Övergripande mål: Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till
nya kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling,
folkbildning, glädje och gemenskap.
Förvaltningsmål: Minst 50% av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i
samarbete med andra aktörer.
Fler barn och ungdomar deltar i våra aktiviteter och
arrangemang jämfört med föregående mätning.
Strategiskt område: Livskvalitet
Övergripande mål: Skapa och utveckla möteplastser med kultur och idrott som
berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och
välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och
arrangemang som har barn och unga i fokus.
Förvaltningsmål: Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller kultur
jämfört med föregående mätning.
Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller idrottsoch motionsanläggningar jämfört med föregående mätning.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-23 att anta en ny vision, strategiska
områden och värdegrund som gäller från och med 2015. 2014-06-16
beslutade fullmäktige om kultur- och fritidsnämndens övergripande mål.
Uppdraget varje nämnd nu har är att besluta om förvaltningsmål.
Förvaltningsmålen gäller för förvaltningen, antalet mål anpassas utifrån
verksamheten, alla verksamhetsområden ska ingå och de ska redovisas till
nämnden. Förvaltningsmålen ska vara konkreta och mätbara. Mätningar ska
göras minst en gång per år så att måluppfyllelsen kan bedöms och beskrivas
i årsbokslutet. Syfte, mätmetod, nuläge och målnivå ska också beskrivas.
Strategiskt område: Tillväxt
Övergripande mål: Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur,
föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling
och samhällets attraktivitet.
Utdragsbe3styrkande
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Förvaltningsmål:

Vi är bland de 50 bästa friluftskommunerna i landet för
kommuninvånarnas och besökarnas välbefinnande.
Strategiskt område: Kunskap
Övergripande mål: Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till
nya kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling,
folkbildning, glädje och gemenskap.
Förvaltningsmål: Minst 50% av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i
samarbete med andra aktörer.
Fler barn och ungdomar deltar i våra aktiviteter och
arrangemang jämfört med föregående mätning.
Strategiskt område: Livskvalitet
Övergripande mål: Skapa och utveckla möteplastser med kultur och idrott som
berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och
välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och
arrangemang som har barn och unga i fokus.
Förvaltningsmål: Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller kultur
jämfört med föregående mätning.
Vi förbättrar Nöjd-Medborgar-Index när det gäller idrottsoch motionsanläggningar jämfört med föregående mätning.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagna förvaltningsmål för 2015.
Beredning
Arbetsutskottet godkänner förslagna förvaltningsmål efter justeringar gjorda på
mötet.
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Budget och verksamhetsplan 2015
Beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt S-gruppens förslag till
budgetfördelning 2015.


Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
verksamhetsplan för 2015.

Ärendet
Rambudgeten ökar för 2015 med 810 000 kr. Plusposterna 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 investeringsprojekten Sickinge ridanläggning, Lagavallen
och hembygdsparken tillkommer.
Beredning
Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.
Fördelning av tillskott
Tillskott kultur- och fritidsnämnden
Nya priser och stipendier
Höjda skötselbidrag till bad-/kanotrastplatser
Sunnerboskoj
Musikskolan (önskvärd inriktning ”utåtriktade engagemang”)
Fritidsgården (önskvärd inriktning ”projekt flickor”)
Totalt tillskott

Alliansens
förslag
50 000
45 000
25 000
30 000
50 000
0
200 000

S-gruppens
förslag
0
45 000
25 000
30 000
50 000
50 000
200 000

Yrkande
Björn Gullander (V) yrkar bifall till S-gruppens förslag.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras.
Alliansen ändrar sitt ursprungliga förslag på budgetfördelning till förslaget ovan.
Beslutsordning
Ordföranden ställer alliansens och oppositionens förslag mot varandra och
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt alliansens förslag.
Votering
Omröstning begärs och genomförs.
Utdragsbe3styrkande
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Ja-röst för alliansens förslag och nej-röst för S-gruppens förslag till
budgetfördelning.
Maryana Frisk-Holst (C)
Sven-Olov Stenqvist (S)
Ann-Kristin Petersson (M)
Ove Trulsson (C)
Irene Olofsson (C)
Tommy Göransson (MP)
Harriet Kristensson (S)
Per Åberg (S)
Maria Stansert (S)
Björn Gullander (V)
Anders Bondeson (M)

Ja
X

Nej
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

6

Omröstningen resulterar i 5 ja-röster och 6 nej-röster och därmed beslutar
nämnden enligt S-gruppens förslag till budgetfördelning.
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Riktlinjer och stadgar för priser och stipendier
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya
stadgar för kulturstipendium, idrottsstipendium, pris för kulturprestation,
pris för idrottsprestation och pris till föreningsledare barn och ungdom.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår vidare att riktlinjerna för att uppmärksamma
idrottsliga framgångar, antagna av kommunstyrelsen 9 september 2008, § 153
tas bort.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden önskar skapa nya stipendier och priser inom
kultur och idrott för att kunna uppmuntra och uppmärksamma aktörer inom
såväl idrott som kultur samt även föreningsledare som gjort viktiga insatser
inom barn- och/eller ungdomsverksamhet.
De befintliga stadgarna för kulturstipendium och kulturpriser är otydliga då
de är väldigt vida i sin formulering vad gäller vilka som kan
söka/nomineras. Någon fast prissumma per pris och stipendium finns inte
och summorna kan variera i storlek från år till år. Reglerna kring hur en kan
söka stipendium och hur pristagare kan nomineras behöver också göras
tydligare. Genom att öka summorna per stipendium och pris samt sätta en
fast summa per stipendium och pris ges stipendierna och priserna mer
tyngd. Ett nytt tillfälle för utdelning av stipendier och priser föreslås för att
ge utdelningen en pampig inramning och ge stipendiater och pristagare
möjlighet att hyllas av en stor offentlig publik.
Kultur och fritidsnämnden har inför budget 2015 i ramökning prioriterat
skapandet av nya stipendier och priser.
Förslag på nya stadgar för kulturstipendium, idrottsstipendium, pris för
kulturprestation, pris för idrottsprestation och pris till föreningsledare barn och
ungdom.
Stadgarna föreslås gälla från och med 1 januari 2015.
§1

Ett kulturstipendium delas varje år ut för att möjliggöra
vidareutbildning och utveckling för en person som är verksam
inom kultur.
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§2

Ett idrottsstipendium delas varje år ut för att möjliggöra
vidareutbildning och utveckling för en person som är verksam
inom idrott.

§3

Ett pris för kulturprestation delas varje år ut som belöning och
erkännande åt en person, grupp eller förening som gjort en
värdefull insats inom kultur.

§4

Ett pris för idrottsprestation delas varje år ut som belöning och
erkännande åt en person, grupp eller förening som gjort en
värdefull insats inom idrott.

§5

Ett pris till föreningsledare barn och ungdom delas varje år ut som
uppmuntran och erkännande till en ideellt arbetande
föreningsledare med stort engagemang inom barn- och/ eller
ungdomsverksamhet.

§6

Stipendierna delas endast ut till personer som är bosatta, födda
eller verksamma i Ljungby kommun. Den som vill ansöka
om stipendium gör detta genom att formulera en ansökan fritt och
skicka in till kultur- och fritidsnämnden senast den 1 maj. Det går
inte att föreslå andra mottagare.

§7

Priserna delas endast ut till personer, grupper eller föreningar som
är registrerade i Ljungby kommun eller bedriver verksamheten
inom kommunen.
Den som ger förslag på en mottagare av pris ska inte vara den
föreslagna pristagaren själv. Förslag på pristagare lämnas till
kultur- och fritidsnämnden senast den 1 maj. Ett särskilt formulär
finns att fylla i.

§8

Kulturstipendium, idrottstipendium, pris för kulturprestation, pris
för idrottsprestation samt stipendium till föreningsledare barn och
ungdom beslutas och delas ut av kultur- och fritidsnämnden.
Stipendier och priser kan bara tilldelas personer, grupper,
föreningar en gång.

§9

Av de budgeterade medel som kommunfullmäktige anvisar kan
kultur- och fritidsnämnden dela ut ett kulturstipendium om 15 000
kronor, ett idrottsstipendium om 15 000 kronor, ett pris för
kulturprestation om 10 000 kronor, ett pris för idrottsprestation om
10 000 kronor samt ett pris till föreningsledare barn/ungdom om
10 000 kronor. Av priset till föreningsledare barn/ungdom går 5
000 kronor till ledaren och 5 000 kronor till föreningen i vilken
ledaren är verksam.

Utdragsbe3styrkande
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§ 10

Kultur- och fritidsnämnden ska genom marknadsföring i lokal
press och digitala medier informera om att stipendier och priser
kan sökas och att ansökningar eller förslag ska lämnas senast den 1
maj varje år.

§ 11

Stipendierna och priserna delas ut i samband med Ljungby
musikskolans stora konsert under Ljungbydagarna i augusti varje
år.

Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besluta om nya
stadgar för kulturstipendium, idrottsstipendium, pris för kulturprestation,
pris för idrottsprestation och pris till föreningsledare barn och ungdom.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår vidare att riktlinjerna för att
uppmärksamma idrottsliga framgångar, antagna av kommunstyrelsen 9
september 2008, § 153 tas bort.
Beredning
Efter justeringar gjorda på mötet godkännde arbetsutskottet att kultur- och
fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya stadgar för
kulturstipendium, idrottsstipendium, pris för kulturprestation, pris för
idrottsprestation och pris till föreningsledare barn och ungdom.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår vidare att riktlinjerna för att uppmärksamma
idrottsliga framgångar, antagna av kommunstyrelsen 9 september 2008, § 153
tas bort.
Yrkande
Irene Olofsson (C) med bifall av Sven-Olov Stenqvist (S) och Björn
Gullander (V) yrkar för återremiss av ärendet.
Harriet Kristensson (S) och Anders Bondeson (M) yrkar för att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska återremitteras eller om man
ska besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Ordföranden finner att
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
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Riktlinjer för bidrag till jubilerande föreningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppvakta föreningar när de fyller 50 år
med 5 000 kr, 100 år med 10 000 kr och 150 år med 15 000. Föreningen måste
själva ansöka om jubileumsbidraget. Bidraget tas från verksamhet 30280
arrangemangsbidrag.
Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och
fritidsnämnden
att ta fram förslag på jubileumsuppvaktning av ideella föreningar i
Ljungby kommun.
Förvaltningens synpunkter:
De nu gällande jubileumskriterierna är följande:
1 år -24 år inget bidrag
25 år upp till 3 000 kronor
50 år upp till 4 000 kronor
75 år upp till 5 000 kronor
100 år speciell ansökan.
Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kriterierna ändras till att
föreningarna i Ljungby kommun aktivt själva söker bidrag till sitt jubileum.
Det är glädjande att vara en föreningsrik kommun med ca 230 föreningar.
Men det ställer stora krav på förvaltningen att hålla reda på alla jubileum
och uppvaktningar som Ljungby kommun ska göra enligt nuvarande
regelverk. Det finns en risk att en förenings jubileum glöms bort. En del
föreningar har uppnått den övre åldersgränsen när kommunen uppvaktar.
Några föreningar har snart uppnått den aktningsvärda åldern av 150 år. Vi
anser att tidsspannen mellan kommunens uppvaktning ökar och att även
150 år bör uppmärksammas.
Följande förslag på kriterier för jubileumsbidrag föreslås:
Föreningen fyller 50 år
5 000 kronor
Föreningen fyller 100 år
10 000 kronor
Föreningen fyller 150 år
15 000 kronor
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppvakta föreningar när de fyller 50 år
med 5 000 kr, 100 år med 10 000 kr och 150 år med 15 000. Föreningen måste
själva ansöka om jubileumsbidraget.
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Beredning
Arbetsutskottets förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
uppvakta föreningar när de fyller 50 år med 5 000 kr, 100 år med 10 000 kr och
150 år med 15 000. Föreningen måste själva ansöka om jubileumsbidraget.
Bidraget tas från verksamhet 30280 arrangemangsbidrag.
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Bidragsansökan – Ljungby IFs ansökan om arrangemangsbidrag
för sitt 100-årsfirande
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden följer de nya kriterier som beslutats av
nämnden gällande föreningsjubileum, och tilldelar Ljungby IF 10 000
kronor.
Ärendet
Under 2014 så firar Ljungby Idrottsförening 100 år. Föreningen ansöker om
ett jubileumsbidrag från kultur och fritidsnämnden på 49 275 kronor.
Bidragsansökan gäller föreningens extra utlägg på olika
jubileumsaktiviteter som genomförts eller skall genomföras under 2014.
Vid kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde 2014-09-17
beslutade nämnden att återremittera ärendet för vidare utredning.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden följer de nya kriterier som beslutats av nämnden
gällande föreningsjubileum, och att tilldela Ljungby IF 10 000 kronor.
Beredning
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden följer de nya kriterier som beslutats av nämnden

Justerandes sign
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Fördelning av investeringsbidrag hösten 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att höstens fördelning av investeringsbidrag
blir följande: Ryssby IF 10 000 kr, Friluftsfrämjandet 55 000 kr, Ljungby Musik
& Teater 67 500 kr, Nöttja bygdegårdsförening 25 000 kr och Stiftelsen
Linggården 25 000 kr. Bidragen betalas ut efter redovisning, dock senast 201512-31.
Ärendet
Kultur- och fritidsintendenten lägger fram förslag till fördelning av sökta bidrag.
Årets totala investeringsbudget är 100 tkr kronor till bygdegårds- och
hembygdsföreningar och 160 tkr kronor till övriga föreningar. Hälften av dessa
bidrag beviljades vid kultur- och fritidsnämndens fördelning i maj 2014. Även
beviljade men inte utlösta bidrag från 2012 på 47 500 kr fördelas hösten 2014.
Förening
Ljungby IF
Föreningen Träna
Ryssby IF
Ryssby IF
Guddarps IF
Ungerska föreningen
Petöfi
Friluftsfrämjandet
Ljungby Taekwan-Do
förening
Ljungby Musik &
Teaterförening
Summa
Bygdegårds- och
hembygdsföreningar
Södra Ljunga
bygdegårdsförening
Byggnadsförening
Framåt Angelstad
Ryssby
bygdegårdsförening
Vrå
bygdegårdsförening
Nöttja
bygdegårdsförening
Stiftelsen Linggården
Summa
Justerandes sign

Ansökt
belopp
7 000
181 500
32 500
50 000
125 000

Förvaltn.
förslag
0
0
0
30 000
0

S-gruppens
förslag
0
0
0
10 000
0

0

0

55 000

55 000

0

0

47 500

67 500

132 500

132 500

Nytt golv och målning av kök

Förvaltn.
förslag
0

S-gruppens
förslag
0

25 166

Isolering, fasadarbete, fönster

0

0

74 228

Byte av nio radiatorer

0

0

86 550

Byte av bord och stolar

0

0

68 000

Vattenläcka

25 000

25 000

Byte av bjälkar Lingmuseet

25 000
50 000

25 000
50 000

15 000
151 625

Ändamål
Dator
Renoveringskostnader
Ny golvbeläggning i klubblokal
Robotgräsklippare
Renovering omklädningsrum
+ brunnsborrning
Stolar och bord
Snökanon, bygga ut garage

14 600

Slag/sparksäckar

69 000

Trådlösa mikrofoner,
filmutrustning

646 225
Ansökt
belopp
60 812

75 000
389 756

Ändamål
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Beredning
Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.
Yrkande
Harriet Kristensson (S) med bifall av Björn Gullander (V) yrkar för att följande
förändring görs i framlagt förslag: Ryssby IF får 10 000 kr och Ljungby Musik
& Teater får 67 500 kr.
Centerpartiet yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt Centerpartiets yrkande.
Votering
Omröstning begärs och genomförs.
Ja-röst för att följa förvaltningens förslag och nej-röst för S-gruppens förslag till
fördelning av investeringsbidrag.
Maryana Frisk-Holst (C)
Sven-Olov Stenqvist (S)
Ann-Kristin Petersson (M)
Ove Trulsson (C)
Irene Olofsson (C)
Tommy Göransson (MP)
Harriet Kristensson (S)
Per Åberg (S)
Maria Stansert (S)
Björn Gullander (V)
Anders Bondeson (M)

Ja
X

Nej
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

6

Omröstningen resulterar i 5 ja-röster och 6 nej-röster och därmed beslutar
nämnden enligt S-gruppens förslag till fördelning av investeringsbidrag.
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KoF § 106
Sammanträdesdagar 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden bokar följande datum för sammanträden 2015:
AU:
12 januari, 9 februari, 9 mars, 7 april, 4 maj, 1 juni,
10 augusti, 7 september, 5 oktober, 2 november och
30 november.
Nämnd:
26 januari, 23 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni,
24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och
14 december
Ärendet
Dags att planera in sammanträdesdatum för 2015. I förslaget har hänsyn
tagits till sport-, påsk- och höstlov.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden bokar följande datum för sammanträden 2015:
AU:
12 januari, 9 februari, 9 mars, 7 april, 4 maj, 1 juni,
10 augusti, 7 september, 5 oktober, 2 november och
30 november.
Nämnd:
26 januari, 23 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni,
24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och
14 december
Beredning
Arbetsutskottet beslutar att kultur- och fritidsnämndens sammanträden läggs
måndag förmiddagar och önskar nytt förslag till nämndsmötet.
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KoF § 107
Information från presidiet

Justerandes sign



Projekt Lagavallen - en grupp bestående av politiker och tjänstemän ska
åka och titta på ett nytt sorts underlag som består av konstgräs
kombinerat med naturgräs.



Tekniska utskottet har beslutat att riva omklädningsrummen vid
Kronoskogsbadet och påbörja projektering av en ny byggnad.



Aspebacken – Två konsultfirmor har bjudits in att lämna förslag till
utformning av kvarteret Aspebacken. Den 3 november 2014 kommer
presidiegruppen att få redovisning. Förslagen ställas ut på biblioteket och
därefter ska medborgardialog ta vid.



Presidiet har haft ett bra möte med representanter från studieförbunden
där man bland annat pratade mycket om integration.
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