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Kultur- och fritidsnämnden
Tid och plats

21 juni 2017, kl.08.00-12.25.
Märtasalen, Mötesplats Godsmagasinet och LIF´s klubbstuga, Ljungby

Beslutande

Marcus Walldén (M), ordförande
Maryana Frisk-Holst (C) 1:e vice ordförande
Matija Rafaj (S) 2:e vice ordförande
Ann-Kristin Petersson (M)
Marie Karlsson (C)
Susann Diesner (L)
Pia Johansson (S)
Gun Oscarson (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
Emelie Olsson, kultursekreterare
Mats Persson & Tomas Webster § 48

Åhörare

1 åhörare

Justerare

Marie Karlsson (C)

Justeringens
tid och plats

Kultur- och fritidsförvaltningen torsdag 22 juni 2017 kl.09.00.

Paragrafer

41 - 58

Sekreterare

Ann-Kristin Gunnarsson

Ordförande

Marcus Walldén

Justerare

Marie Karlsson (C)
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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

21 juni 2017

Överklagningstid

23 juni – 14 juli 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

15 juli 2017

Underskrift

Ann-Kristin Gunnarsson

Justerandes sign

Kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, Ljungby
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 41

Information om integration
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Integrationssamordnare Annelie Ingmar informerar integration och hur Ljungby
kommun arbetar med detta.
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KoF § 42

Information om Mötesplatsen Godsmagasinet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.
Beslutsunderlag
Integrationspedagog Maria Stansert och föreningslots Jan-Inge Roubert
informerar om verksamheten på Mötesplats Godsmagasinet.

Justerandes sign
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KoF § 43

Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger till det nytillkomna ärendet om ”Yttrande till
Boverket och Allmänna arvsfonden” på dagordningen.
Sammanfattning av ärendet
Ett nytillkommet ärende om ”Yttrande till Boverket och Allmänna arvsfonden”
gällande Bolmsö bygdegårdsförenings ansökan om bidrag till utbyggnad.
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KoF § 44

Eknomiuppföljning till och med maj 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten till och med
maj 2017.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för den ekonomiska rapporten till och med maj 2017.
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KoF § 45

Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Gun Oscarson (S) som ersättare till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet
Joel Gauffin (S) har slutat sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden. Eftersom Joel var ersättare i kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott behöver en ny ersättare väljas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-06-07, § 30
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 46

Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Marie Karlsson (C) som ersättande kontaktpolitiker till ungdomsrådet.
Sammanfattning av ärendet
Linda Hellström (C) har slutat sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden. Linda var vald som ersättande kontaktpolitiker till
ungdomsrådet efter Matija Rafaj (S) som är ordinarie, och nu behöver en ny
ersättare väljas
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-06-07, § 31.
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KoF § 47

2016/0086

867

Stipendier och priser 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser följande stipendiater och pristagare 2017.
Idrottsstipendium: Linda Persson
Pris för idrottsprestation: Ljungby volleybollklubb lag U16
Kulturstipendium: Linnéa Sjöstrand
Pris för kulturprestation: Carl-Magnus Gripenhed
Pris till föreningsledare barn/unga: Peter Logozar
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delar ut ett kulturstipendium, ett idrottsstipendium,
ett pris för kulturprestation, ett pris för idrottsprestation och ett pris till
föreningsledare barn/ungdom. Stipendierna och priserna delas ut i augusti varje
år. Stipendier och priser kan tilldelas personer, grupper, föreningar mer än en
gång. Sista dag att söka om stipendium eller föreslå pristagare var 1 maj 2017.
Stipendier och priser kommer att delas ut vid musikskolans konsert på
Ljungbydagarna måndag 14 augusti 2017
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-06-07, § 32.
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KoF § 48

2017/0050

861

Kulturföreningen Kulpåsens ansökan om större
kulturbidrag till uppstart av Ljungbyrevyn
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett engångsstöd på 25 000 kr till
Ljungbyrevyn år 2018 ur potten ”Större kulturprojekt”. Bidraget betalas ut när
projektet är avslutat och ekonomisk redovisning har lämnats till kultur- och
fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att riktlinjerna för bidragsformen ”Större
kulturprojekt” revideras under hösten 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kulturföreningen Kulpåsen ansöker om ett större kulturstöd på 50 000 kronor
till en uppstart av Ljungbyrevyn där premiären är planerad till januari 2018.
Budgeten för projektet uppgår till drygt 225 000 kr och projektets ambition är att
revyn ska bli ett årligt återkommande evenemang. Produktionen bygger på
ideellt arbete och en stor del av ensemblen är ungdomar. Inriktningen på revyn
beskrivs som en blandning av klassisk revy och modern show. Kulturaktörerna
som står bakom projektansökan har genom åren genomfört många lyckade
kulturarrangemang i kommunen, och förväntas ha goda förutsättningar för att
lyckas återuppväcka revytraditionen i Ljungby.
Enligt nämndens kriterier för ”Större kulturprojekt” ska arrangemang med
nytänkande prioriteras särskilt samt att projektet ska vara tidsbegränsat. Det går
inte att söka till löpande verksamhet och därför kan detta kulturprojekt endast bli
beviljade ett större kulturstöd en gång.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett
engångsstöd på 25 000 kr till Ljungbyrevyn år 2018 ur potten ”Större
kulturprojekt”. Bidraget betalas ut när projektet är avslutat och ekonomisk
redovisning har lämnats till kultur- och fritidsförvaltningen.
På dagens sammanträde representerar Tomas Webster och Mats Persson
föreningen och informerar om projektet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-12.
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Kultur- och fritidsnämnden
Yrkanden
S-gruppen yrkar för att föreningen beviljas 50 000 kr till projektet.
S-gruppen yrkar för att riktlinjerna för bidragsformen ”Större kulturprojekt”
revideras under hösten 2017.
Alliansen yrkar för nämnden följer förvaltningens förslag till beslut och beviljar
föreningen 25 000 kr till projektet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkandena om att bevilja 50 0000 kr respektive 25 000 kr
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt alliansens förslag att bevilja
ett bidrag på 25 000 kr. Omröstning begärs och genomförs.
Omröstningsresultat
Ja - för alliansens förslag.
Nej - för S-gruppens förslag.
Marcus Walldén
Maryana Frisk-Holst (C)
Marie Karlsson (C)
Ann-Kristin Petersson (M)
Susann Diesner (L)
Maida Dzanic (ALT)
Dick Andersson (SD)
Matija Rafaj (S)
Pia Johansson (S)
Gun Oscarson (S)
Ulla-Britt Storck (S)

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

X
X
X
X
X
5

Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 5 nej-röster och därmed beslutar
kultur- och fritidsnämnden enligt alliansens förslag att bevilja ett bidrag på
25 000 kr till projektet.
Skickas till
Kulturföreningen Kulpåsen.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 49

2017/0040

041

Planändring för fritidsgården lokaler i lagan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hos miljö- och byggnämnden ansöka om
fortsatt tillfälligt bygglov till och med 2018 för fritidsgårdsverksamheten i
Lagan, alternativt permanent bygglov.
Sammanfattning av ärendet
Fritidsgårdsverksamheten i Lagan har ett tillfälligt bygglov för att bedriva
fritidsgårdsverksamhet i nuvarande lokal. Det tillfälliga bygglovet har varit 15 år
och nu måste kultur- och fritidsnämnden ansöka om permanent bygglov om
fritidsgårdsverksamheten ska fortsätta att bedrivas i nuvarande lokal.
Fritidsgårdens lokal är inte optimal ur verksamhetssynpunkt. Lokalen ligger i
två plan och överblickbarheten är starkt begränsad. Det är ingen ändamålsenligt
utemiljö för fritidsgårdsverksamhet och den är inte tillgänglighetsanpassad.
Tidigare planering var att fritidsgårdsverksamheten skulle inrymmas i en
ny/ombyggnation av Lagaskolan. Men eftersom elevunderlaget ökat kraftigt i
Lagan finns nu inte utrymme för fritidsgårdens verksamhet. Kultur- och
fritidsförvaltningen har fortsatt dialog med barn- och utbildningsförvaltningen
om alternativa lösningar. För att inte hamna i några sämre akutlösningar önskar
förvaltningen att det tillfälliga bygglovet även bör gälla för 2018, alternativt att
det tillfälliga bygglovet beviljas permanent.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hos
miljö- och byggnämnden ansöka om fortsatt tillfälligt bygglov till och med 2018
för fritidsgårdsverksamheten i Lagan, alternativt permanent bygglov.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-01.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 50

2017/0051

870

Nytt kulturmiljöprogram för Ljungby kommun
Beslut
Miljö- och byggnämnden och kultur- och fritidnämnden föreslår
kommunstyrelsen att ge nämnderna i uppdrag att ta fram ett kommunomfattande
kulturmiljöprogram. Detta kulturmiljöprogram ersätter tidigare framtagna
kulturmiljöprogram för hela kommunen 1991 respektive för Ljungby centrum
2002.
Sammanfattning av ärendet
Det finns idag ett behov av att uppdatera och förbättra Ljungby kommuns
kunskapsunderlag för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer. Ljungby kommuns gällande kommunövergripande kulturmiljöprogram
är från 1991, men är aldrig politiskt antaget. Utöver det finns en politiskt
antagen kulturmiljöplan för Ljungby centrum från 2002 samt inventeringar för
övriga bostadsområden i Ljungby stad från 2013-2014. Kommunens kulturmiljöunderlag är föråldrade och behöver uppdateras så att det tas ett helhetsgrepp på kulturmiljöer i hela kommunen, olika typer av bebyggelsemiljöer och
ett större fokus på helhetsmiljöer.
Projektets huvudsyfte är att ta fram ett nytt kommunomfattande kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet ska fungera som underlag för beslut som
påverkar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, främst kopplade till
detalj- och översiktsplaner samt vid bygglovprövning. Programmet innebär en
uppdatering och komplettering av gällande kulturmiljöunderlag. Kulturmiljöprogrammet ska kunna användas för att förbättra kunskapen och informationen
om kommunens kulturmiljöer och hur dess värden kan bevaras, vårdas och
utvecklas. Ett ytterligare syfte är att kommunens kulturmiljöarbete ska få
tydligare styrning och samordning, både vad gäller det löpande och det
långsiktiga arbetet.
I budgeten för kultur- och fritidsnämnden finns 100 000 kr avsatta för år 2017.
De medel som inte används år 2017 kommer att begäras få föras över till år
2018. Miljö- och byggnämnden avsätter 200 000 kr och kommer att ta pengar
från tidigare överskott. Det tänkta projektet kan genomföras under förutsättningar att länsstyrelsen beviljar ett ekonomiskt bidrag. Bidraget från
länsstyrelsen kan uppgå till maximalt 50 procent av projektets kostnad.
Antikvarisk konsulttjänst 100 % 6 månader – ca.550 000 kr
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Kultur- och fritidsnämnden
Kommunikation av kulturmiljöprogram – ca.50 000 kr (tryckkostnader,
lokalhyra, annonser).
Arbetstid för kommunala tjänstemän löses inom befintlig budget.
Förslag till beslut: Miljö- och byggnämnden och kultur- och fritidnämnden
föreslår kommunstyrelsen att ge nämnderna i uppdrag att ta fram ett
kommunomfattande kulturmiljöprogram. Detta kulturmiljöprogram ersätter
tidigare framtagna kulturmiljöprogram för hela kommunen 1991 respektive för
Ljungby centrum 2002
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-01.
Arbetsutskottets protokoll 2017-06-07, § 35.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 51

2016/0107

822

Försäljning av burkini
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår Sverigedemokraterna Ljungbys initiativärende om upphörande av försäljning av burkini.
Reservationer
Dick Andersson (SD) reserverar sig beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I brev inkommit till kultur- och fritidsnämnden 2016-12-21 yrkar Dick
Andersson att försäljning av burkini inom nämndes ansvarsområde upphör
omgående. I brevet sägs: ”Sverigedemokraterna ställer sig negativa till all
form av påtvingad kulturell och religiös klädsel, med syfte att förtrycka och
kontrollera kvinnor. Ett av dessa plagg är burkinin, med syfte att inskränka
kvinnors rättigheter att själva bestämma över sina kroppar. Alla kvinnor
som bor i Sverige ska ha samma rättigheter till självbestämmande över sina
kroppar, oberoende av religion, kultur eller härkomst. Att tillhandahålla
burkini legitimerar kvinnligt förtryck och hederskultur, istället för att
bekämpa densamma.”
I Sunnerbohallens receptions finns möjligheten att köpa badkläder. Ett av
dessa badplagg är burkini. Burkinin är en helkroppsbaddräkt med luva. För
att enklare hålla en god vattenkvalitet får man inte bada med vanliga kläder,
utan det är baddräkt som ska användas. Om försäljning av burkini stoppas
är personalen rädd för att grupper av människor skulle utestängas från badet
och simningen. De är glada över att alla människor ges möjligheten att
kunna komma att bada och simma under allmänhetens badtider. Till
badpersonalen har det framförts synpunkter på andra badgästers
huvudbonader. Nu kan badpersonalen visa på alternativ och visa på
helkroppsbaddräkten med luva, den så kallade burkinin.
Försäljning av badkläder sker i liten omfattning och vänder sig i första hand
till de som glömt sina badkläder eller kommer för att bada i sina vanliga
kläder. Helkroppsbaddräkten, burkinin, kan även vara ett alternativ för dem
som har kroppsliga defekter eller sjukdomar som man gärna inte vill visa
för andra.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritisförvaltningen beslutar att
avslå Sverigedemokraterna Ljungbys initiativärende om upphörande av
försäljning av burkini.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-05, § 22.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-12.
Yrkanden
S-gruppen och alliansen yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Dick Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas skrivelse.
Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt A-gruppens och alliansens förslag att avslå Sverigedemokraternas
initiativärende om upphörande av försäljning av burkini.
Omröstningsresultat
Ja - för S-gruppen och alliansens förslag att avslå Sverigedemokraternas
initiativärende.
Nej - för att följa Sverigedemokraternas förslag att upphöra med försäljning av
burkini.
Marcus Walldén
Maryana Frisk-Holst (C)
Marie Karlsson (C)
Ann-Kristin Petersson (M)
Susann Diesner (L)
Maida Dzanic (ALT)
Dick Andersson (SD)
Matija Rafaj (S)
Pia Johansson (S)
Gun Oscarson (S)
Ulla-Britt Storck (S)

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
10

1

Omröstningen resulterar i 10 ja-röster och 1 nej-röst och därmed beslutar kulturoch fritidsnämnden enligt S-gruppen och alliansens förslag att avslå Sverigedemokraternas initiativärende om upphörande av försäljning av burkini.
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KoF § 52

2017/0058

805

Reviderade riktlinjer för integrationsbidrag
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjerna för
integrationsbidraget.
Sammanfattning av ärendet
Under 2016 erhöll Ljungby kommun extra stöd för integration. En del av dessa
medel avsattes för att uppmuntra föreningslivet att bedriva integrationsarbete.
För 2017 finns det kvar medel från 2016 för föreningarna att söka till nya
initiativ. Vi föreslår att det görs justeringar i riktlinjerna och att
integrationsbidrag beviljas enligt nedan: (kursiv text är förslag till ändringar)
Ansökan kan göras när som helst under året. Beslut om utbetalning fattas
inom 14 dagar från det datum som ansökan kommer in till kultur- och
fritidskontoret med undantag för semesterperioden juli och augusti.
Projektet ska vara förenligt med kultur-fritidsnämndens mål.
Projektet ska ha som mål och syfte att skapa möten mellan nyanlända och
etablerade svenskar.
Projektet ska inte redan finnas i verksamheten utan vara nyskapat för
projektansökan.
Bidraget ska inte gå till att rusta upp lokaler eller inköp av större
utrustningar.
Bidraget ska inte täcka lönekostnader för egen personal eller för hyra i egna
lokaler.
Utbetalnings villkor; Hälften av bidraget betalas ut vid projektstart och
hälften betalas ut efter godkännande av kultur- och fritidschef under
projektets senare hälft. Föreningen kan bli återbetalningsskyldig av hela eller
delar av bidraget om inte planerat projekt/aktivitet genomförts.
Uppföljning; En skriftlig slutrapport ska lämnas till kultur- och fritidsnämnden inom en månad efter avslutat projekt/aktivitet.
Vid redovisning krävs kvitton för utlägg som man fått bidrag för.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta
föreslagna riktlinjerna för integrationsbidraget.
Beslutsunderlag
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 53

2017/0052

870

Remissyttrande till Länsstyrelsen angående kulturmiljöer
med riksintresse
Beslut
Miljö- och byggnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att ta beslut om att skicka in remissyttrandet till länsstyrelsen.
Bilagor: Länsstyrelsens fyra remisser över de fördjupade beskrivningarna av
kulturmiljöer av riksintresse.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har tagit del av remisserna över de fyra fördjupade
beskrivningarna av kulturmiljöer av riksintresse. Länsstyrelsen i Kronobergs län
arbetar sedan 2008 med att förbättra informationen kring länets kulturmiljöer av
riksintresse. Flera intervjuundersökningar har genomförts med länets kommuner
angående hanteringen av dessa områden. Undersökningarna visar att
kommunerna generellt upplever svårigheter i samband med planering inom
kulturmiljöer av riksintresse. Man efterfrågar därför ett förtydligande av
riksintressets motivering, värdekärnor och avgränsning. Genom intervjuundersökningar upprättades även en prioriteringslista över länets riksintressen
efter exploateringstryck. I Ljungby kommun finns åtta kulturmiljöer av
riksintresse. Länsstyrelsen skickar nu fördjupade beskrivningar för de fyra
kvarvarande riksintresseområden på remiss till kommunen. De aktuella
områdena är Toftaholm, Bolmsö kyrkby, Lida-Husaby och Tjust. I mars 2016
presenterade länsstyrelsen de framtagna fördjupade beskrivningarna för politiker
och tjänstemän på ett möte i Ljungby kommun som en del i en dialog mellan
länsstyrelse och kommun. Vissa nya frågeställningar kring riksintressena har
uppkommit i samband med arbetet, vilket har påverkat delar av innehållet i
rapporterna. Förvaltningarnas alla synpunkter finns i tjänsteskrivelse som
bifogas protokollsutdraget.
Förvaltningarnas förslag till beslut: Miljö- och byggnämnden och kultur- och
fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ta beslut om att skicka in
remissyttrandet till länsstyrelsen.
Bilagor: Länsstyrelsens fyra remisser över de fördjupade beskrivningarna av
kulturmiljöer av riksintresse.
Beslutsunderlag
Förvaltningarnas tjänsteskrivelse 2017-06-14.
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KoF § 54

2017/0059

041

Ändrat budgetansvar för Grand och Godsmagasinet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta budget och budgetansvar för
verksamhet 31546 Grand och objekt 16160 Godsmagasinet till ansvar 71200
Kulturskolan.
Sammanfattning av ärendet
Idag ligger det ekonomiska ansvaret för verksamhet 31546 Grand på 71400 och
objekt 16160 Godsmagasinet på 71100. Kulturskolan använder Godsmagasinet
för sina utbildningar och eftersom Grand också ligger nära intill Köpingsgården
blir det naturligt att ansvaret för dessa tre byggnader ligger inom samma
budgetansvar, det vill säga 71200 Kulturskolan.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta
budget och budgetansvar för verksamhet 31546 Grand och objekt 16160
Godsmagasinet till ansvar 71200 Kulturskolan.
Beslutsunderlag
Förvaltningsens tjänsteskrivelse 2017-06-15.
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2017/0006

821

Ny idrottshall vid Hjortsbergsskolan
Beslut
Kultur och fritidsnämnden godkänner skrivelsen som helhet efter vissa
justeringar och vidarebefordrar den som ett informationsärende till tekniska
nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har fattat beslut om en fortsatt budgetering av en ny
Hjortsbergskola med en utökad idrottshall. Budgetkalkylen för projektet är
framtagen av fastighetsavdelningen och den är fördelad mellan barn‐ och
utbildningsförvaltningen, 95 000 000 kr, och kultur‐ och fritidsförvaltningen,
20 000 000 kr. Kultur‐ och fritidsförvaltningen förväntar sig en budget
justering för att möta den ökade driftkostnaden som faller ut då byggnationen är
färdig 2019.
Kultur‐ och fritidsnämndens målsättningar är att stödja en tillgänglig mångfald av
kultur, föreningsliv och idrott, vilket bidrar till individens utveckling och
samhällets attraktivitet. Genom kultur, föreningsliv och idrott ges möjligheter till
nya kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och
gemenskap. Genom att skapa och utveckla mötesplatser med kultur och idrott som
berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Kultur‐ och
fritidsnämnden stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och
unga i fokus. Den planerade idrottshallen vid Hjortsbergskolan ser vi som ett
måste att den byggs för dagens och framtidens behov så gott vi kan blicka framåt i
tid. Det är viktigt att beakta en förväntad befolkningstillväxt, samt att hälsoperspektivet med rörelse är och kommer att bli allt mer viktigt för kommuninvånarna. Hjortsbergskolans nya idrotthall måste byggas som en hållbar lösning
över tid och med mått som tillgodoser föreningslivets specifika krav. Utemiljön är
viktig för spontana aktiviteter exempelvis parkour och då med ett extra fokus i
riktning mot Kv. Fritiden.
Kultur‐ och fritidsförvaltningen förordar en anläggning där många olika idrotter
ryms med ett särskilt fokus på behovet av hög takhöjd. I dagsläget ska skolans
behov, Ljungby badminton, Ljungby drill och Ljungby gymnastikklubbs träning
och tävlings behov tillgodoses samt inomhus träning för parkour. Ljungby
gymnastikklubb och Ljungby drill är aktiva och växande föreningar.
Gymnastiklubben har cirka 300 barn och ungdomar i kö.
De har målsättningen, att med en ny träningshall och med bra utrustning, att inom
bara några år delta i junior‐SM och i fler nationella tävlingar.

Beställningsspecifikation enligt SKL´s måttbok finns i tjänsteskrivelsen som
bifogas protokollsutdrag.
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Förvaltningens förslag till beslut: Kultur och fritidsnämnden föreslås godkänna

skrivelsen som helhet efter vissa justeringar och vidarebefordra den som ett
informationsärende till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-15.
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2047/0053

800

Yttrande till Boverket och Allmänna arvsfonden angående
Bolmsö bygdegårds utbyggnad
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på Bolmsö bygdegårdsförenings satsning
där fokus är på ungdomar, kultur och föreningsliv. Kultur- och fritidsnämndens
målsättningar är att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och
idrott, vilket bidrar till individens utveckling och samhällets attraktivitet. Detta
ligger i linje med Ljungby kommuns mål om tillväxt, livskvalité och kunskap.
Sammanfattning av ärendet
Efter att Bolmsö bygdegårdsförening hösten 2016 invigde Bolmsö bygdegårds
byggetapp 1 är det nu dags att söka finansiering för etapp 2. Denna andra
byggetapp har fokus på ungdomar och ursprunget är samverkan med Bolmsö
skytteförening och Bolmenbygdens kulturförening, två föreningar som har
behov av lokaler för ungdomsverksamhet. Skytteföreningen har behov för
lokaler med inriktning för teater, dans och för deras växande rikvisitaförråd.
Genom samarbete blir bygdegårdsföreningen lokalhållare och kan också anpassa
lokalerna så att samnyttjande kan ske med annan verksamhet. Ansökningar
kommer att göras till Arvsfonden och Boverket. De typer av bidrag som söks
denna gång har inget krav på kommunal medfinansiering men båda
organisationerna ser det som en fördel om kommunen är positiv och ser en
mening med investeringen på orten.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på
Bolmsö bygdegårdsförenings satsning där fokus är på ungdomar, kultur och
föreningsliv. Kultur- och fritidsnämndens målsättningar är att stödja en
tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, vilket bidrar till
individens utveckling och samhällets attraktivitet. Detta ligger i linje med
Ljungby kommuns mål om tillväxt, livskvalité och kunskap.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-16.
Skickas till
Bolmsö bygdegårdsförening.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-06-21

23(24)

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 57

Information från presidie och rådsrepresentanter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Minnesanteckningar från:
 Tillgänglighetsrådet 2017-03-16.
 Intresserådet Ljungby gamla torg 2017-05-02.
 Presidiemöte mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden 2017-05-12.
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Meddelande
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande är redovisade till nämnden:








Justerandes sign

Länsstyrelsens beslut om statligt bidrag till det lokala
naturvårdsprojektet ”Verksamhetsplan för bebyggelsenära natur- och
kulturmiljövärden” Ljungby kommun.
Sjukstatistik 201705.
Arbetsmiljöverkets svar och information om avslutat ärende på Ljungby
bibliotek.
Arbetsmiljöverkets rapport och inspektionsmeddelande efter kontroll på
Ringbadet Lagan.
Avsiktförklaring Fritidsbanken Ljungby.
Kulturrådets beslut om beviljat bidrag till fortsatt utveckling av
kulturskolan
SISUs aktuelltblad nummer 3 och 4 2017.

