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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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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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