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Övriga deltagare
Politiker
Mats Johansson (C) ej tjänstgörande ersättare
Jenny Ahonen (V) ej tjänstgörande ersättare
Tilda Ragnarsson (M) ej tjänstgörande ersättare
Ove Trulsson (C) ej tjänstgörande ersättare
Marie Månsson (S) ej tjänstgörande ersättare
Sabina Dzonlic (FP) ej tjänstgörande ersättare
Tjänstemän
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef
Ann-Kristin Gunnarsson, administrativ handläggare
Jan-Inge Roubert, kultur- och fritidsintendent
Lina Holmér, bibliotekschef
Bernt Gudmundsson, anläggningschef
Per Månsson, fritidsgårdsföreståndare
Annica Ljungdahl, musikledare
Utses att justera Ljabinot Gashi
Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen onsdag 22 april 2015, kl.16.15.
Paragrafer 57 - 76

Sekreterare

Ann-Kristin Gunnarsson

Ordförande

Marcus Walldén

Justerande

Ljabinot Gashi
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ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Ljungby kommuns anslagstavla.
Nämnd
Sammanträdesdatum
Anslaget under
tiden
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Kultur- och fritidsnämnden
20 april 2015
2015-04-23—2015-05-13

Dag för anslags
nedtagande

Kultur- och fritidsförvaltningen
Ann-Kristin Gunnarsson

Utdragsbestyrkande

14 maj 2015
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KoF § 57
Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen.
Ärendet
Dagordningen till sammanträdet fastställs och inga ändringar behöver göras.

Utdragsbestyrkande
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Information om biblioteken
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Bibliotekschef Lina Holmér informerar om verksamhetens mål- och
aktivitetsplan för biblioteken.

Utdragsbestyrkande
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KoF § 59
Information från musikskolan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Musikledare Annica Ljungdahl informerar om verksamhetens och mål- och
aktivitetsplan för musikskolan.

Utdragsbestyrkande
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KoF § 60
Ekonomiuppföljning till och med mars 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten till och med
mars 2015.
Ärendet
Förvaltningen redogör för den ekonomiska rapporten till och med mars 2015.

Utdragsbestyrkande
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KoF § 61
Sjukfrånvaro
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.
Ärendet
Förvaltningen redogör för sjukfrånvaro i förvaltningen till och med mars 2015.

Utdragsbestyrkande
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041

Budgetäskanden drift 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande driftsäskanden till budget 2016:
Kultur- och fritidsnämnden
600 000 kr
Ökad kostnad för e-böcker
50 000 kr
Boktransporter
55 000 kr
Kapitaltjänstkompensation servicehus Kvarteret Fritiden 300 000 kr
Städning/värme/vatten servicehus Kvarteret Fritiden
125 000 kr
0,5 årsarbetare scenmästare Grand
225 000 kr
Mötesplats för ungdomar 16-20 år
3 300 000 kr
Skötsel av utomhuskonst
10 000 kr
Öka budget för bidraget långsiktigt kulturstöd
10 000 kr
Ljungbergpriset
10 000 kr
Bemannad turistinformation vid E4:an juli/augusti
60 000 kr
Specialutbildning
75 000 kr
Informationsansvarig
500 000 kr
Musiklärartjänst
600 000 kr
Ärendet
Förvaltningen har vid budgetmöte 2015-03-05 redovisat behov i verksamheterna
gällande drift och investeringar. På sammanträdet lämnar alliansen och den
socialdemokratiska gruppen sina förslag på driftsäskanden 2016.
Nämnden
Ökad kostnad för e-böcker
Boktransporter
Kapitaltjänstkompensation
Kvarteret Fritiden
Städning/värme/vatten servicehuset
Kvarteret Fritiden
0,5 årsarbetare scenmästare Grand
Mötesplats för ungdomar 16-20 år
Skötsel av utomhuskonst
Öka budget för bidraget långsiktigt
kulturstöd
Ljungbergpriset
Bemannad turistinformation vid
E4:an juli/aug
Specialutbildning
Informationsansvarig
Kulturskola 2016-2020 (lärartjänster)
2 st musiklärartjänster
Sunnerbohov dyrare internhyra och
driftskostnader

Förvaltningens
framtagna behov
600 000
50 000
55 000
300 000

Alliansens
förslag
600 000
50 000
55 000
300 000

Socialdemokratiska
gruppens förslag
600 000
50 000
55 000
300 000

125 000

125 000

125 000

225 000
3 300 000
20 000
?

225 000
3 300 000
10 000
10 000

225 000
3 300 000
10 000
10 000

10 000
60 000

10 000
60 000

10 000
60 000

75 000
500 000
2 x 600 000

75 000
500 000

75 000
500 000
2 x 600 000

?

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Alliansen yrkar att en utredning görs angående kulturskola och inväntar denna
utredning innan medel äskas för lärartjänster.
Den socialdemokratiska gruppen bifaller yrkandet att en utredning görs
angående kulturskola men yrkar att 2 x 600 000 kr till två musiklärartjänster
äskas 2016.
Ajournering
Efter överläggningar enas kultur- och fritidsnämnden om att utöver enhetligt
förslag äska 600 000 kr till en musiklärartjänst.

Utdragsbestyrkande
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041

Budgetäskanden investeringar 2016-2020
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande investeringsäskanden till budget år
2016-2020:
2016
RFID-teknik biblioteket
1 000 000 kr
Servicehus Kvarteret Fritiden
5 400 000 kr
Utegym Lidhult & Lagan
2 x 80 000 kr
Kommunala badplatser
150 000 kr
Elljusspår Lidhult
200 000 kr
Upprustning Grand
9 000 000 kr
Instrument musikskolan
100 000 kr
2017
Förstudie Sunnerbohallen
250 000 kr
Upprustning Grand
9 000 000 kr
Utegym
80 000 kr
Ny bubbelpool simhallen
300 000 kr
Basängtäcke Ringbadet
100 000 kr
2018
Utegym
80 000 kr
2020
Bokbuss
?
Ärendet
Förvaltningen har vid budgetmöte 2015-03-05 redovisat behov i verksamheterna
gällande drift och investeringar. På sammanträdet lämnar alliansen sina förslag
på investeringsäskanden för 2016-2020.
2016
RFID-teknik biblioteket
Servicehus Kvarteret Fritiden
Utegym
Utegym Lidhult & Lagan
Kommunala badplatser
Elljusspår Lidhult
Upprustning Grand
Kulturskola verksamhetsinnehåll
Musikskolan instrument
Nya bowlingmaskiner
Bubbelpool
2017
Bassängtäcke Ringbadet
Elljusspår Lidhult
Cykelväg Tofta-Mjälen
Förstudie Sunnerbohallen

Förvaltningens
framtagna behov
1 000 000
5 400 000
80 000

Alliansens
förslag
1 000 000
5 400 000

Socialdemokratiska
gruppens förslag
1 000 000
5 400 000

2 x 80 000
150 000
200 000
9 000 000

2 x 80 000
150 000
200 000
9 000 000

100 000

100 000

100 000

100 000

250 000

250 000

150 000
9 000 000
100 000
1 160 000
300 000
100 000
200 000
25-50 mkr
500 000
Utdragsbestyrkande
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9 000 000
80 000

9 000 000
80 000
300 000

9 000 000
80 000
300 000

80 000

80 000

80 000

?

?

?

Utdragsbestyrkande
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040

Förvaltningsmål 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
föreslagna övergripande mål för 2016.
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 för 2015. Kulturoch fritidsnämnden har nu att besluta om förvaltningsmålen 2016. 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.
Förvaltningsmål: Vi är bland de 50 bästa frilufts kommuner 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 möteplatser med kultur och idrott som
berikar med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi stöttar
särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn, ungdomar och unga vuxna 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.
Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens föreslår nämnden att anta föreslagna förvaltningsmål för 2016.
Beredning
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreslagna förvaltningsmål för 2016
efter följande justering i det övergripande målet Livskvalitet: Vi stöttar särskilt
aktiviteter och arrangemang som har barn, ungdomar och unga vuxna i fokus

Utdragsbestyrkande
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002

Fördelning av överskott från 2013 och 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att del av ekonomsikt överskott 2013 och
2014 disponeras enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen erhöll 2013 och 2014 ekonomiskt överskott.
Kommunstyrelsen har beslutat att kultur- och fritidsnämnden får disponera
överskotten under vardera tre år. För 2015 är summan 1 115 tkr. Kultur- och
fritidsförvaltningens ledningsgrupp föreslår att fördelningen sker enligt följande:
25 % förs tillbaka tillverksamheterna
Förvaltningsövergripande informatör
Mobil turistinformatör 8 veckor
Förstudie Kvarteret Fritiden
Nämnden
Sunnerboskoj
Buffert
Ljungby Gamla Torg

271 tkr
73 tkr
70 tkr
300 tkr
100 tkr
30 tkr
216 tkr
55 tkr

Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att del av ekonomsikt överskott 2013 och
2014 disponeras enligt förvaltningens förslag.
Beredning
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att del av ekonomsikt överskott 2013 och
2014 disponeras enligt förvaltningens förslag

Utdragsbestyrkande
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820

Nytt servicehus Kvarteret Fritiden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen
- äska medel med 5 400 000 kr för uppförande av en servicebyggnad
vid Kronoskogsbadet.
- begära kompensation för kapitalkostnader.
- äska medel till driftskostnader med 125 000 kr.
Ärendet
Fastighetschef Johan Mansfeld, tekniska förvaltningen, har i skrivelse
2015-03-06 redogjort för den nya servicebyggnaden vid Kronoskogsbadet.
Byggnaden planeras att ligga vid Kronoskogsbadet och ska hållas öppet
hela året för att ge service till badgäster, motionärer i Kronoskogen,
deltagare i tävlingar och cuper med flera. I byggnaden finns toaletter,
duschar, omklädningsrum, kallförråd, reception och personalutrymmen.
Den totala kostnaden för projektet är 5 400 000 kr inkluderat intern
projektledning och byggherrekostnader. Kultur- och fritidsnämnden är
beställare och tekniska nämnden utförare, vilket innebär att det är kulturoch fritidsnämnden som äskar medel till byggkostnaden, kapitalkostnader
och driftkostnader. Anläggningschef Bernt Gudmundsson har beräknat
kostnader för servicebyggnadens drift till 125 000 kr per år. Driften utgörs
av 3 timmar städ per dag + kostnader för vatten och el.
Förvaltningens uppfattning:
Under flertalet år har förvaltningen hyrt en mobil toalett och duschvagn.
Denna lösning har i avsaknad av en servicebyggnad varit en temporär
lösning. Kronoskogsbadet är mycket populärt och har många besökare
under hela sommaren. I Kvarteret Fritiden och Kronoskogen rör det sig ett
stort antal motionärer under sommar, vår, höst och även vinter. Vi kommer
med servicebyggnaden kunna erbjuda toalett och dusch varje dag året om
till motionärerna, deltagare i tävlingar och cuper med flera. Med
servicebyggnaden utvecklas området ytterligare till att bli en än mer
uppskattat idrotts- och friluftsområde som uppmuntrar till rörelse, hälsa och
välbefinnande.
Frågan om offentlig utsmyckning i Kvarteret Fritiden bevakas.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen
- äska medel med 5 400 000 kr för uppförande av en servicebyggnad
vid Kronoskogsbadet
- begära kompensation för kapitalkostnader
- äska medel till driftskostnader med 125 000 kr.
Utdragsbestyrkande
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Beredning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan
eget förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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861

Smålands kulturfestivals ansökan om medel
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen
Ärendet
Den 30 oktober – 2 november 2014 genomfördes den tredje upplagan av
Smålands Kulturfestival. Ett treårigt projekt med målsättningen att
1. Genom kreativa och nyskapande arrangemang föra in kulturen i nya rum och
därigenom nå nya målgrupper
2. Med kulturens förtecken belysa landsbygdsmiljöers unicitet
3. Skapa nya former av samarbeten både mellan aktörer och konstformer
4. Med ett högkvalitativt utbud stärka attraktionen till regionen under lågsäsong
5. Främja samhörigheten mellan platser, kommuner och regioner.
Smålands kulturfestival söker nu 60 000 kr till arrangemanget 2015.
Under 2015 så kommer Ljungby kommun att annonsera i Smålands
kulturfestivals programblad och därigenom göra reklam för museerna i Ljungby
kommun. Inför 2016 så kommer en utredning av görs för att få med mer
arrangemang i festivalprogrammet.
Beredning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan eget
förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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828

Bidragsansökan Tågcentralen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet för politisk överläggning
mellan kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämndens presidier.
Ärendet
TågCentralen är resultatet av ett snart 13 år gammalt samarbete mellan Ljungby
kommun och föreningen TågCentralen som återuppbyggt Dr Schultzes modelljärnväg. Nu planerar föreningen för ett destinationsprojekt där man år 2020
tänkt sig ha 10 000 besökare årligen. I bidragsansökan redovisar föreningen
planer och kostnad för projektet.
Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i mars 2015 ges förvaltningen i
uppdrag att bereda ärendet till nämnden i april 2015.
Beredning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att ärendet återremitteras för
politisk överläggning mellan kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämndens
presidier.

Utdragsbestyrkande
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820

Medborgarförslag - Bryggor i Ryssbysjön
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget.
Utifrån ett helhetsperspektiv är det viktigt att en gemensam planering sker i
utvecklingsfrågor. Exempelvis kommer önskemål om lekplats till badplatsen tas
med i den närmaste planeringen och gång- och cykelväg tas med i
handlingsplanen för utveckling av cykelleder.
När det gäller bad- och båtbrygga utanför Ryssbygården är det ingen kommunal
prioriteringsfråga. Kultur- och fritidsnämnden avslår däför medborgarförslaget
om bad- och båtbrygga vid Ryssbygården i Ryssbysjön.
Ärendet
En medborgare lämnade 2014-10-08 in ett medborgarförslag om att kommunen
sätter i bryggor eller båtplatser i Ryssbysjön. Anledningen är att när vattennivån
är låg syns betongfundamenten vid Ryssbygården och förstör den fina utsikten.
Medborgaren anser att bryggorna skulle kunna nyttjas till båtplatser eftersom det
inte finns några sådana i Ryssbysjön.
För många år sedan byggdes en badbrygga vid Ryssbygården och då inte vid
själva badplatsen. Badplatsen låg och ligger också idag ca 100 meter nordöst om
Ryssbygården. Tanken med att bygga bryggorna vid den nya platsen och utanför
Ryssbygården, var kanske närheten till toaletter, omklädningsrum och duschar i
Ryssbygården, samt att det är långgrunt vid den ”gamla” badplatsen och därför
svårigheter med att anlägga brygga där.
Medborgarförslaget har tagits upp i presidieträff mellan kommunstyrelsen,
miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Ärendet har också tagits upp på den förvaltningsövergripande Plangruppen.
Anledningen till det är att båtbryggor hanteras av tekniska nämnden och
badbryggor hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen. Utifrån ett
helhetsperspektiv är viktigt att en gemensam planering sker i utvecklingsfrågor.
Det har inkommit fler önskemål om förbättringar i Ryssby samhälle, såsom
gång- och cykelväg mellan badplatsen och lekutrustning på badplatsen.
Den aktuella platsen används inte som badplats och därför är det inte motiverat
med en badbrygga där. Båtbrygga ser presidierna och plangruppen inte vara en
kommunal prioriteringsfråga. Gång- och cykelvägen tas med i handlingsplanen
för utveckling av cykelleder, som kommunledningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt ansvarar för. Lekutrustning till Ryssby badplats
finns med i kultur- och fritidsförvaltningens planering över de kommunala
badplatserna.
Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget.
Utifrån ett helhetsperspektiv är det viktigt att en gemensam planering sker i
utvecklingsfrågor. Exempelvis kommer önskemål om lekplats till badplatsen tas
med i den närmaste planeringen och gång- och cykelväg tas med i
handlingsplanen för utveckling av cykelleder.
När det gäller bad- och båtbrygga utanför Ryssbygården är det ingen kommunal
prioriteringsfråga. Kultur- och fritidsnämnden avslår därför medborgarförslaget
om bad- och båtbrygga vid Ryssbygården i Ryssbysjön.
Beredning
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om bryggor eller
båtplatser i Ryssbysjön vid Ryssbygården men tackar för förslaget och initiativet

Utdragsbestyrkande
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Motion - Utveckla Hunnsberget
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inlett ett samarbete med Länsstyrelsen och
Skogssällskapet för att utveckla Hunnsberget till ett attraktivt besöksmål.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige, att motionen därmed
bör ses som besvarad.
Ärendet
Det har inlämnats en motion angående Hunnsberget Ljungby kommuns högsta
punkt 230 meter över havet. Motionären Krister Salomonsson (SD) säger ”med
rätt anpassning och satsning kan Hunnsberget bli en stor turistattraktion”.
Motionären föreslår vidare om man anlägger trappor, räcken och även ett
utsiktstorn uppe på toppen, detta skulle göra berget mer attraktivt.
Förvaltningens synpunkter:
När det gäller marken så finns det tre (3) olika ägare Lidhult Bohult 1:9 privat
ägare, Hunnsberget 1:4 Naturvårdverket och Vråskogen 1:1 stiftelsen
Skogssällskapet. Förvaltningen har varit i kontakt med både Länsstyrelsen och
Skogssällskapet, området är naturreservat och det måste tas stor hänsyn i
området. Länsstyrelsen kommer att se till att toppen på Hunnsberget blir gallrat
så utsikten blir så bra som möjligt och Skogssällskapet kommer att förbättra
vägen och stigen upp till berget. Målsättningen är att detta kan vara färdigt till
sommaren. När det gäller räcken och utsikttorn är det inget vi kan ge besked om
i nuläget. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit kontakt med berörda
myndigheter, och startat igång procesen med att få Hunnsberget mer attraktivt
för turister. Eftersom Ljungby kommun inte är markägare kan vi endast påtala
vikten av områdets attraktion.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden har inlett ett samarbete med Länsstyrelsen och
Skogssällskapet för att utveckla Hunnsberget till ett attraktivt besöksmål.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige, att motionen därmed
bör ses som besvarad.
Beredning
Arbetsskottets förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden har inlett ett samarbete med Länsstyrelsen och
Skogssällskapet för att utveckla Hunnsberget till ett attraktivt besöksmål.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige, att motionen därmed
bör ses som besvarad.
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Internkontroll 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2015 göra följande internkontroller:
1. Har förvaltningen beredskap och rutiner för hot och våld mot
tjänsteman?
2. I vilken omfattning arbetar förvaltningen med utanförskap?
3. Hur sårbara är verksamheterna vid sjukdom och dylikt.
Ärendet
Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för granskning/uppföljning av den
interna kontrollen. I planen ska framgå:
 Vad som ska granskas under året
 Vilka rutiner och/eller system som berörs
 Vilka kontrollmoment som ska granskas
 När granskningen ska rapporteras till nämnden
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med verksamhetscheferna gjort en
risk- och väsentlighetsanalys. Frågeställningen var ”Vad kan hända som får
ekonomiska, politiska/förtroendemässiga konsekvenser eller konsekvenser för
enskilda politiker, tjänstemän och kunder (tredje man)?”.
Områden som lyftes fram var:
 Har förvaltningen beredskap och rutiner för hot och våld mot
tjänsteman?
 I vilken omfattning arbetar förvaltningen med utanförskap?
 Hur sårbara är verksamheterna vid sjukdom och dylikt.
Beredning
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2015 göra följande interna kontroller:
1. Har förvaltningen beredskap och rutiner för hot och våld mot
tjänsteman?
2. I vilken omfattning arbetar förvaltningen med utanförskap?
3. Hur sårbara är verksamheterna vid sjukdom och dylikt.
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KoF § 72
Prioriteringlista anläggningar och lokaler
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om prioriteringslista enligt nedan.
Prioritering
1

Behov
1-4
1

Förklaring

1

Stort renoveringsbehov, tillgänglighet,
förbättras ur verksamhetssynpunkt.
Hall som uppfyller godkända mått och
flexibel användning
Utbyggnad till 10 banor.
Aspebacken/Kvarteret Fritiden

1

Servicebyggnad Kvarteret
Fritiden/Kronoskogsbadet
Grand

1

Ny sporthall

1

1
1
1
2
2
2

1
1
1
2
2
2

3

Bowlinghallen
Skate/BMX-park
Elljusspår Lidhult
Kronoskogsbadet Ljungby
Fritidsgården Ljungby
De 18 kommunala
badplatserna
Myrebobacken
Sunnerbohallens sim-badbubbelpool
Fritidsgården Lagan

3

Ringbadet

3

3
3

Tennisbanor
Äventyrsbadet

3
3

3

Skidspår Ljungsjön
Cykelleder

3

2
3

Tågcentralen; Schultzes
bana
Biblioteket Ljungby
Musikskolan
Hembygdsparken
Hammarhallen

2
3
3

Maskinrummet, VVS, inget gjort sedan 1963
Inte lämplig ur verksamhetssynpunkt.
Lekredskap, omklädningsrum, bryggor.
Belysning
Bubbelpool gammal. Övrigt i lokalen
renoverat 2008/2009
Samordnas med annan kommunal
verksamhet, inte lämplig ur
verksamhetssynpunkt.
Styr- och reglering + CO2 istället för saltsyra
+ bassängtäcke.
Tennisbanan centercourt + minitennisbana
Underhåll och uppfräschning. Badet är 8 år
gammalt.
Ny anläggning.
Delat ansvar med
kommunledningsförvaltningen
Tekniska ansvarar för takrenovering
Bra, centrala lokaler. Går inte att samordna
med annan verksamhet.
Stort renoveringsbehov, tillgänglighet,
förbättras ut verksamhetssynpunkt. Avvakta
planering Aspebacken.
Stort renoveringsbehov. Om ny sporthall
byggs, kan denna lokal avyttras.
Eventuellt ny verksamhet.

Mötesplats för ungdomar
17-25 år
1=Stora behov, angeläget, 2=Stora behov, inom en snar framtid, 3=Behov på sikt, 4=Ingen prioritet
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Ärendet
Kommunstyrelsen gav kultur- och fritidsnämnden uppdraget att göra en
inventering och prioriteringslista över föreningarnas behov av investeringar i
anläggningar. Kultur- och fritidsförvaltningen graderade renoveringsbehovet
och gjorde därefter en bedömning av investeringsordning som godkändes av
kultur- och fritidsnämnden 2014-02-26 § 5.
Eftersom mycket har hänt sedan detta beslut togs och att vissa anläggningar
redan är i projekteringsfasen så görs en uppdatering av prioriteringslistan.
Beredning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan eget
förslag till beslut.
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Delegering arbetsmiljö
Beslut
Kultur-och fritidsnämnden godkänner delegeringen av arbetsmiljö.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fördelar härmed arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter inom kultur- och fritidsnämnden till förvaltningschef Ing-Marie
Byström för att ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten på
förvaltningen.
Förvaltningschefen ska
- inför kultur- och fritidsnämnden ansvara för att arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet planeras, organiseras och bedrivs enligt gällande lagstiftning,
föreskrifter, policydokument samt enligt angivna mål.
- verkställa kultur- och fritidsnämndens beslut och se till att arbetsmiljömål för
förvaltningen tas fram.
- inventera arbetsmiljöproblem, göra riskanalyser och upprätta handlingsplaner.
- se till att arbetsmiljön inom förvaltningen håller en hög nivå och att
avdelningschefer ges förutsättningar att utöva arbetsmiljö- och brandskyddsarbete genom fördelning.
- se till att samordning sker vad gäller brandskyddsarbetet när flera
förvaltningar/verksamheter nyttjar samma byggnad/lokal och att
samordningsansvarig utses.
- se till att avdelningschefer har kunskaper, befogenheter och resurser för att
kunna utföra fördelat arbetsmiljö- och brandskyddsarbete.
- verkställa arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter avseende underställd
personal.
- utöva tillsyn/tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och
fungerar både på förvaltnings- och avdelningsnivå.
- tillse att årsvisa sammanställningar av arbetsmiljön enligt det systematiska
arbetsmiljöarbetet görs och rapporteras till kultur- och fritidsnämnden.
- i budgetförslag äska ekonomiska medel för förebyggande och löpande åtgärder
av arbetsmiljön.
- i det fall vikarie utses informera vikarien att motsvarande fördelning övergår
till denne.
Förvaltningschef ska i förekommande fall returnera arbetsmiljöuppgift till
kultur- och fritidsnämnden om befogenheter/kunskaper/ekonomiska medel att
vidta erforderliga åtgärder saknas. För returnering finns ett särskilt formulär
Beredning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner
delegeringen av arbetsmiljö.
Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 74

Sammanträdesprotokoll
2015-04-20

2014/0094

26(29)

860

Motion – Ge Smålandsoperan en hemvist i Ljungby
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen
och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur Ljungby kommun
kan bidra till att Smålandsoperan kan få lokaler för sin verksamhet, och därmed
få sin hemvist i Ljungby kommun.
Ärendet
Vänsterpartiet lämnade i november 2014 in en motion till kommunstyrelsen om
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med miljö- och
byggnämnden utreda hur Ljungby kommun kan bidra till att Smålandsoperan
kan få lokaler för sin verksamhet, och därmed få sin hemvist i Ljungby
kommun. Förvaltningarna har tillsammans träffat Smålandsoperan för att få mer
information om operans lokalbehov.
Smålandsoperan AB är ett nystartat operasällskap med uppgift att sprida
operakonst med kvalitet i Småland men även i omgivande regioner.
Smålandsoperans vision är att opera ska bli lättillgängligt och något som
människor i alla åldrar, i alla samhällsgrupper kan njuta av. Idag finns inget
operahus i Småland, utan smålänningarna är hänvisade till turnerande
operasällskap eller att resa till storstadsregionerna för att uppleva opera.
Smålandsoperan vill nå människorna där de bor genom att ge kontinuerliga,
högkvalitativa operaföreställningar i Småland. Smålandsoperan ger gärna
operaföreställningar på landsbygden, företrädelsevis i miljöer som kan bidra till
föreställningen.
Smålandsoperan vill skapa arbetstillfällen för professionella musiker och
sångare i Småland och har även visioner för att utveckla verksamheten till att
omfatta verksamheter för barn och ungdomar genom att bland annat arrangera
musikläger, få in dans som en del av verksamheten samt erbjuda företagsevent
där opera kan kombineras med mat. Smålandsoperan skulle gärna se Ljungby
kommun som sin fasta bas. Det geografiska läget är perfekt. Kommunens
näringsliv kan öppna upp för många spännande samarbeten och storleksmässigt
är Ljungby kommun lagom stor för att lätt skapa kontakter och nätverk. Operan
ser även en stor fördel i att Ljungbergmuseet och Sagomuseet finns i kommunen
vilka operan ser som givna samarbetspartners.
Smålandsoperan har ambition att växa och vill i framtiden kunna ge både
turnerande operaföreställningar såväl som föreställningar på en fast plats.
Lokalbehovet som är närmast förestående i tid är att hitta en lokal där operans
kör, 22 personer, kan öva. Målet är att lokalfrågan för kören löses under hösten
Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-04-20

27(29)

2015. Under hösten 2015 behöver operan även hitta ett förråd för läktarna som
kommer att användas i den turnerande verksamheten.
Inom 3 år önskar Smålandsoperan hitta mer fasta lokaler med scen, på sikt gärna
i form av en black box, på vilken operan kan ge regelbundna uppträdanden. I
direkt anslutning till en scen skulle operan vilja ha en kontorslokal för operans
administration, mindre lokaler för möten och repetitioner, omklädningsrum,
förrådsutrymmen för kulisser och läktare till den turnerande verksamheten,
lokaler som kan användas till instrument- och kostymförråd samt en verkstad för
scenbygge.
Att möjliggöra för Smålandsoperan att hitta sin fasta punkt i Ljungby kommun
innebära mycket positivt för kommunen. Smålandsoperan skulle kunna bli en
naturlig del i kulturutbudet, till gagn både för kommuninvånare och hitresta
operabesökare. Kulturutbudet och kulturlivet breddas, inte bara med
operaföreställningar utan även genom aktiviteter och arrangemang i de nätverk
med andra aktörer, både ideella och kommersiella, som Smålandsoperan har för
avsikt att skapa. Att kunna härbärgera ett så unikt kulturinslag som opera, vilket
är få kommuner förunnat, skulle säkerligen ge avtryck i marknadsföringen av
Ljungby kommun, locka fler besökare hit, vilket innebär positiva vinster för
besöksnäringen. Många studier visar att ett rikt kulturliv med många
kulturaktörer gör en kommun mer attraktiv för människor att bo, leva i, besöka
och flytta till samt kan väga tungt då företag väljer orter att etablera sig i.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att till 2015 i samråd med
Smålandsoperan hitta en lokal där kören kan öva samt en förrådslokal för
operans läktare. Förvaltningen får också uppdraget att ta med Smålandsoperan i
utvecklingen av lokalerna på Grand, samt i förlängningen även utvecklingen av
kvarteret Aspebacken.
Beredning
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att till 2015 i samråd med
Smålandsoperan hitta en lokal där kören kan öva samt en förrådslokal för
operans läktare. Förvaltningen får också uppdraget att ta med Smålandsoperan i
utvecklingen av lokalerna på Grand, samt i förlängningen även utvecklingen av
kvarteret Aspebacken.
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KoF § 75
Information från presidiet

Justerandes sign



Information från presidieträffen den 27 mars 2015 med
kommunstyrelsen, miljö- och bygg-, tekniska och kultur- och
fritidsnämnden är utlagd på extranätet.



Länsstyrelsen har besökt Ljungby kommun och presenterat och fört
dialog om arbetet med att ta fram fördjupande beskrivningar för ett urval
av länets riksintressen, bland annat Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka och
Hallsjö som räknas till kulturmiljöer av riksintresse.
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KoF § 76
Meddelanden

Justerandes sign



Vecka 16 var det byggstart för om- och tillbyggnaden av stallet på
Sickinge ridanläggning.



Marcus Walldén håller vårtalet vid valborgsmässofirandet i Ljungby
hembygdspark.



LUABs lokaler där bland annat TågCentralen är har ny ägare från
årsskiftet. Nuvarande hyror kommer bestå förutom en indexuppräkning.



Emelie Olsson tillträder som tjänsten som kultursekreterare den 4 maj
och Victor Wahlström kommer att vikariera som turistinformatör/
förvaltningsinformatör från den 18 maj till den 31 mars 2016.
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