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Kultur- och fritidsnämnden
Tid och plats

15 februari 2017, kl.08.15-11.45.
Ljungbergmuséet, Strandgatan 5, Ljungby

Beslutande

Marcus Walldén (M), ordförande
Maryana Frisk-Holst (C) 1:e vice ordförande
Matija Rafaj (S) 2:e vice ordförande
Ove Trulsson (C), ersättare för Ann-Kristin Petersson (M)
Marie Karlsson (C)
Susann Diesner (L)
Pia Johansson (S)
Björn Gullander (V), ersättare för Joel Gauffin (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Dick Andersson (SD)
Maida Dzanic (ALT)

Övriga
deltagande
Tjänstemän

Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef
Ann-Kristin Gunnarsson, administrativ handläggare
Jan-Inge Roubert, kultur- och fritidsintendent
Emelie Olsson, kultursekreterare
Lina Holmér, bibliotekschef
Annica Ljungdahl, musikledare
Michaela Rogal, turistinformatör
Bernt Gudmundsson, anläggningschef
Per Månsson, fritidsgårdsföreståndare
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2 åhörare §§ 1-8

Justerare

Björn Gullander (V)
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Kultur- och fritidsförvaltningen fredag 17 februari 2017 kl.15.00.
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Kultur- och fritidsnämnden

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

15 februari 2017

Överklagningstid

20 februari – 13 mars 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

14 mars 2017

Underskrift

Ann-Kristin Gunnarsson
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 1

2017/0001

880

Biblioteksplan 2017-2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom den föreslagna biblioteksplanen.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit
fram ett förslag till biblioteksplan för Ljungby kommun att gälla 2017-2019.
Kommunfullmäktige ska fastställa planen.
I planen föreslår förvaltningarna ett antal övergripande mål och förvaltningsmål.
Beslutsunderlag
Förslag till biblioteksplan 2017-2019.
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01, § 1.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 2

Information om Ljungbergmuséet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Pontus Ljungberg informerar om Ljungbergmuséets verksamhet, utställningar
och planer för framtiden. Muséet är sedan 2012 officiellt Kronobergs läns
Bildkonstmuseum med ett regionalt konstpedagogiskt uppdrag.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-02-15

5(21)

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 3

2017/0002

800

Kultur- och fritidsnämndens integrationsarbete 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att under 2017 bedriva Mötesplatsen, 0,25%
extra tjänst biblioteket, extra badpersonal under skolloven, föreningsbidrag och
projekt Kulturskolan-Hjortsbergsskolan med 1 496 000 kr och under
förutsättning att kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden 100% av
de medel som kultur- och fritidsnämnden fått tilldelat som integrationsmedel för
2015 och 2016.
Sammanfattning av ärendet
2017 vill kultur- och fritidsförvaltningen fortsätta med ett bra och hållbart
integrationsarbete. Under 2017 förväntas vi erhålla 500 000 kr av
kommunens tilldelade schablonersättning. För åren 2015 och 2016 finns
medel kvar för integrationsarbete 1 100 000 kr. För att använda
integrationsmedlen på bästa sätt till största nytta valde vi att föra en god
dialog med föreningarna om hur ett bra integrationsarbete skulle kunna
genomföras. 2016 beviljade staten hastigt ekonomiskt stöd till kommunerna
och för kultur- och fritidsnämndens del fick vi av de statliga medlen och via
beslut från kommunstyrelsen 1 700 000 kr extra under 2016. De statliga
medlen har inneburit att vi kunnat göra extra integrationssatsningar.
1. Kultur- och fritidsförvaltningen och integrationssamordnaren
Anneli Ingmar har en idé om en möteplats för alla i alla åldrar.
Mötesplatsen är tänkt som en öppen och välkomnande arena för de
personer som är daglediga. Här ska man kunna finna ett socialt
sammanhang, ges möjligheten att delta i aktiviteter, få samhällsinformation, tips på vilka myndigheter man ska ta kontakt med, få
hjälp med att komma i kontakt med föreningslivet.
Kulturskolan består av musikskolans lokaler och Godsmagasinet.
På dagtid är lokalerna lediga och med fördel kan mötesplatsen
förläggas hit. Godsmagasinet ligger mycket centralt i staden och
tillgängligheten är bra, med bland annat busstationen som närmsta
granne. Tillsammans med föreningslivet, kulturskolan och
Möteplatsen använder vi en kommunal lokal veckans alla dagar från
morgon till kväll.
Målsättningen är att verksamheten startar 1 mars 2017.
100 % Integrationspedagog ansvarar för Möteplatsen
100 % Föreningslots och samhällsinformatör
Del av hyreskostnad
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Förbrukningsmaterial
Aktiviteter
Språkvänner
Personal; resor, utbildning med mera
Summa Mötesplatsen
2. Biblioteket 0.25 % behärskar arabiska språket

20 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
40 000 kr
996 600 kr
100 000 kr

3. Förstärkning badpersonal Kronoskogsbadet, Ringbadet
och Sunnerbobadet
100 000 kr
4. Föreningsbidrag
5. Projekt Kulturskolan och Hjortsbergsskolan
(Fortsatt samverkan som 2016)
Summa totalt

250 000 kr
50 000 kr
1 496 600 kr

Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att under 2017 bedriva Mötesplasten,
0.25 % extra tjänst biblioteket, extra badpersonal under skolloven,
föreningsbidrag och projekt Kulturskolan-Hjortsbergsskolan med 1 496 600 kr
och under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden
100 % av de medel som kultur- och fritidsnämnden fått tilldelat som
integrationsmedel för 2015 och 2016
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-12.
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01, § 3.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 4

2017/0003

041

Årsbokslut 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för 2016 innehållande
ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, måldokument och den
föreslagna resultatbalanseringen (bilaga 1-4).
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för det ekonomiska utfallet både för
drift och investeringar, resultatbalanseringar, verksamhetsberättelse och
måluppfyllnad för 2016.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 5

2017/0004

860

Yttrande över kulturskoleutredning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att lämna förvaltningens förslag på
yttrande till kulturdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns remissyttrande gällande SOU 2016:69 En inkluderande
kulturskola på egen grund.
Ljungby kommun är positiv till betänkandet av Kulturskoleutredningen. Vi har
följande synpunkter:
Kommunal kulturskola
 Förslaget om att kulturskolorna i fortsättningen drivs kommunalt är mycket
bra, men varje kulturskola ska ha möjlighet att ligga under den huvudman
som passar för den enskilda kommunens mål och visioner. Det är viktigt att
den pedagogledda verksamheten blir en kreativ mötesplats med frivillighet
och demokratisk grundsyn, som tydliggör barnperspektivet och sätter fokus
på barn och ungdomars intressen.
 Nationella mål
Med hänvisning till ovan kan därför inte de nationella målen vara
utformade med ska utan med bör.
 Nationellt kulturskolecentrum
Vi ställer oss positiva till att medel finns avsatt för kulturskolornas
behov av kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte, samverkan och
uppföljning i någon form av nationellt kulturskolecentrum. Däremot
bör de organisationer och myndigheter som redan arbetar med
insatserna på statlig nivå samordnas.
 Regional samordning
Vi ser inget mervärde i en regional samordning. Hellre en direkt
samverkan mellan statlig myndighet och kommun.
 Statsbidrag
De tre riktade bidragen som utredningen föreslår är bra, men vi
anser inte att de ska utgå med statlig detaljstyrning. En kreativ
verksamhet med duktiga pedagoger och barnperspektiv utvecklas
inte optimalt med från ovan perspektiv och styrning. Ett önskemål
är att statsbidragen i god tid görs kända för god kommunal
ekonomisk hushållning.
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
 Stärkta utbildningsvägar
Ljungby kommun ställer sig mycket positiva till utredningens
förslag gällande stärkta utbildningsvägar.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att lämna förvaltningens förslag på
yttrande till kulturdepartementet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13.
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01, § 5.
Skickas till
Kulturdepartementet.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 6

2017/0005

863

Avgifter kulturskolan - ämnet dans
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att terminsavgifter, syskonrabatt och
läsårstider ska vara samma som gäller för ämnet musik enligt förvaltningens
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till terminsavgift i det nya ämnet dans är att avgifterna ska vara samma
som inom ämnet musik.
1. Enskild undervisning
800 kr/termin
2. Undervisning i grupp
450 kr/termin
3. Vuxenundervisning i mån av plats 1 550 kr/termin
För familjer som har fler än två barn som undervisas i ämnet dans finns
syskonrabatt. Avgift tas då endast ut för de två första barnen vilket är samma
som för ämnet musik. Kulturskolans verksamhet följer grundskolans läsår samt
lov och studiedagar. Vi garanterar minst 12 danstillfällen/termin.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att terminsavgifter, syskonrabatt och
läsårstider ska vara enligt samma beslut som gäller för ämnet musik enligt
förslaget ovan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-17.
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01, § 6.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 7

2017/0006

821

Idrottshall Hjortsbergsskolan
Beslut
Ärendet lämnas till KS för beslut kring fortsatt arbete samt budgetering.
Sammanfattning av ärendet
På grund av, i vissa delar, undermåliga lokaler som inte uppfyller Boverkets
riktlinjer för god inomhusmiljö måste en ny, tvåparallellig F-6 skola ersätta
gamla Hjortsbergskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuds under byggtiden alternativa lokaler i
moduler. Modulerna är inhyrda från Expandia och hyreskontraktet löper ut
2019-05-31. Önskemålet är att planera vidare för en F-6 inriktad skola med
utökning av idrottslokalerna för att Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet,
i form av föreningar, ska kunna samnyttja lokalerna genom uthyrning kvällstid.
Detta har föranlett att BUN har påbörjat en förstudie och fastighetsavdelningen
önskar inleda program- och projekteringsfas parallellt.
Fastighetsavdelningen har därför utfört en budgetkalkyl samt tillhörande tidplan.
Kostnadsfördelningen av budgeten är 95 000 000 kr för barn- och utbildningsförvaltningen och 20 000 000 kr för kultur- och fritidsförvaltningen. Totala
budgeten är 115 000 000 kr fördelat på cirka 4 500 000 kr för byggherrekostnader och 110,5 mkr för entreprenadkostnader. Tillkommer kostnad
för inventarier 5 000 000 kr, vilka läggs under barn- och utbildningsförvaltningen. Tydligare fördelning mellan barn- och utbildningsförvaltningen
och kultur- och fritidsförvaltningen utförs i slutet av projekteringsskedet. I slutet
av projekteringsskedet presenteras även beräknade drift och hyreskostnader för
respektive brukare.
Förslag till beslut från fastighetschefen samt förvaltningscheferna i barn- och
utbildning- och kultur- och fritidsförvaltningarna:
Ärendet lämnas till KS för beslut kring fortsatt arbete samt budgetering
Beslutsunderlag
Gemensam tjänsteskrivelse från fastighetschefen samt förvaltningscheferna i
barn- och utbildning- och kultur- och fritidsförvaltningarna.
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01, § 7.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 8

2016/0033

820

Motion - Janssons ängar
Beslut
Med hänvisning av tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningens
redogörelse föreslår kultur- och fritidsnämnden att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Reservationer
Socialdemokraterna med bifall av Västerpartiet reserverar sig beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I en motion vill Socialdemokraterna göra en förändring av Janssons ängar och
utreda möjligheterna med området. Ett hyreshus skulle kunna byggas med utsikt
ner mot ån. I bottenvåningen på huset närmast ängen skulle en fritidsgård kunna
vara. På den övre delen utav ängen skulle en skate- eller parkcourpark kunna
anläggas, vilket skulle gynna barn och ungdomar i Ljungby. Ett grafittiplank
skulle kunna sättas upp längs med granngården. Öppna upp cykelväg mellan
Kungsgatan och Fabriksgatan till enkelriktad busstrafik.
Tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningens svar:
Janssons ängar: Under hösten 2014 gjordes en geoteknisk undersökning efter
att sättningssprickor hade uppmärksammats i området. Undersökningen visade
att området har en stark erosion under vattenytan som beror på kraftiga
vattenströmmar med hög hastighet och en djuphåla på cirka 8 meter.
På sikt kommer grönområdet sannolikt att erodera bort om inga åtgärder tas.
Själva processen med geoteknik, hydraulik, miljöpåverkan och tillstånd för
vattenverksamhet kan ta upp till 3 år. Därefter beslut om åtgärd och utförande.
Vid ett 100-års flöde är Janssons ängar helt under vatten vilket minskar
chanserna för att få bygga ett hyreshus eller liknande där.
Cykelväg mellan Kungsgatan och Fabriksgatan till enkelriktad busstrafik:
Eftersom Janssons ängar inte är lämplig plats för bebyggelse ses ingen
anledning till att bygga ut cykelvägen till busstrafik.
Skate- & Parkcourpark: Kultur- och fritidsförvaltningen planerar en skate- och
parkcour park antingen i Aspebacken eller i ett område som kallas kvarteret
Fritiden som ligger vid Sunnerbohallen, Kronoskogsbadet, friidrottsanläggning,
Ljungby Arena, Kronoskogen och Ljungsjöområdet.
Fritidsgård: Kultur- och fritidsförvaltningen har i nuläget inga planer på var
fritidsgården ska ligga, i framtida planering finns fritidsgårdens plats i
Aspebacken, eller i andra kommunalägda lokaler.
Förvaltningens förslag till beslut:
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Med hänvisning av tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningens
redogörelse föreslår tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden
kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-04.
Yrkanden
Pia Johansson (S) yrkar för en återremiss på grund av att statsarkitekten inte
varit med i behandlingen av motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras på sammanträdet eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet. Omröstning
begärs och genomförs.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras på sammanträdet och nej-röst för återremiss.
Maryana Frisk-Holst (C)
Marie Karlsson (C)
Ove Trulsson (C)
Susann Diesner (L)
Matija Rafaj (S)
Pia Johansson (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Björn Gullander (V)
Dick Andersson (SD)
Maida Dzanic (ALT)

Ja
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
7

4

Omröstningsresultat
Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 4 nej-röster och därmed beslutar nämnden
enligt att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 9

2016/0105

822

Motion - Vattenprover Ryssby simhall
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen med
anledning av att simhallen i Ryssby ligger under barn- och utbildningsnämndens
ansvar och motionen bör därför handläggas av denna nämnd
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna Ljungby yrkar genom Henrik Pettersson:
- Att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se
om det går att lösa problematiken kring provtagningen med egen personal de
gånger någon vill hyra badet
- Att kommunen eventuellt också utbildar exempelvis några Ryssbybor att
kunna ta detta prov mot en ringa ersättning
Barn- och utbildningsnämnden har verksamhets- och budgetansvar för
simbassängerna i Ryssby och Lidhult. Det är därmed barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för verksamheten dygnet runt hela året. Önskar barnoch utbildningsnämnden köpa tjänster av kultur- och fritidsnämnden är de alltid
välkomna med dessa frågor.
Kultur- och fritidsnämnden har verksamhets- och budgetansvar för
badbassängerna i Ljungby och Lagan. Undertecknad anser att verksamhets- och
budgetansvar för samtliga kommunens simbassänger med fördel kan ansvaras av
kultur- och fritidsnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen med
anledning av att simhallen i Ryssby ligger under barn- och utbildningsnämndens
ansvar och motionen bör därför handläggas av denna nämnd.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-02.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 10

2016/0104

270

Samråd bostadsförsörjningsprogram
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tycker att bostadsförsörjningsprogrammet ger ett bra
underlag för kommande planering, men kan med fördel kompletteras med
attraktiva boendemiljöer och perspektiven folkhälsa, barn och social hållbarhet.
Sammanfattning av ärendet
Ett bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjningen i
Ljungby kommun 2017-2021, med utblick mot 2035 är ute på samråd.
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter:
Bostadsförsörjningsprogrammet ger ett bra underlag för kommande
planering. Viktigt är att planberedskapen ses över varje år, som det
omnämns i programmet.
Med fördel kan programmet kompletteras med följande:
I programmet sidan 4 sägs att ”Målen med bostadsförsörjningen kan
sorteras in under tillväxt (näringsliv, sysselsättning och infrastruktur) samt
livskvalitet (attraktiva miljöer)”. Hänvisning sker också till den regionala
utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg 2025” och vikten av attraktiva livsoch boendemiljöer för att uppnå befolkningstillväxtmålet att medianen i
invånarantalet i länet ska överstiga medianen i riket 2025. Men det enda
som nämns om attraktiva miljöer är under rubriken ”Utmaningar”.
Programmet bör kompletteras med en beskrivning om vad attraktiva
boendemiljöer är. Vi behöver lyfta fram attraktiva boendemiljöer i Ljungby
kommun för att stärka vår självbild och öka attraktionskraften. Social
hållbarhet och folkhälsa förtjänar också sin plats i ett
bostadsförsörjningsprogram eftersom bostadsområden kan öka hälsan, men
kan också orsaka ohälsa. Tillgängliga mötesplatser, rekreations- och
motionsområden, spontanidrott, kulturupplevelser är viktiga inslag i
folkhälsa och social hållbarhet.
Förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att yttra sig om
Bostadsförsörjningsprogrammet med att det ger ett bra underlag för
kommande planering, men kan med fördel kompletteras med attraktiva
boendemiljöer och perspektiven folkhälsa, barn och social hållbarhet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-02.
Arbetsutskottets protokoll 2017-02-01, § 2.
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 11

Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden väljer Marie Karlsson (C) som ersättare till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet
Linda Hellström (C) har slutat sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden. Eftersom Linda var ersättare i kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott behöver en ny ersättare väljas.

Justerandes sign
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Delegationsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Delegerade kulturbidrag och yttrande över detaljplan redovisas.

Justerandes sign

17(21)

Sammanträdesprotokoll
2017-02-15

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 13

Synpunktsstatistik 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för inkomna synpunkter under 2016

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
2017-02-15
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 14

Budget 2018-2022
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar om att beslut om budgetäskanden för 2018-2022 ska
beslutas vid nämndsammanträdet i mars 2017.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-02-15
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 15

Information från presidie och rådsrepresentanter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Minnesanteckningar från presidiemöte mellan barn- och utbildning, social- och
kultur- och fritidsnämnden redovisas.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-02-15

21(21)

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 16

Meddelande
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar inforamtionen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande är redovisade till nämnden:








Justerandes sign

Globala Kronobergs volontärprojekt där kultur- och fritidsförvaltningen
ska ha två volontärer under 2017.
Sjukstatistik 2016
Smålandsidrottens aktuelltblad nr 1 2017
Tack från Lidhults GoIF för god handläggning vid inbrott på
Lomövallen.
Tack från idrottspristagaren och sportskytten Mikael Nilsson.
Institutet för lokal och regional demokratis utvärdering av Berättarnätet
Kronobergs verksamhet.
Regionteaterns vårprogram delas ut.

