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KoF § 1

Vi uppmärksammar JVM-silvret i hockey
Kultur- och fritidsnämnden gratulerar och uppvaktar de fem Trojaspelare som
vann silver i junior-VM i hockey.
Sammanfattning av ärendet
I januari 2018 vann Sverige silver i junior-VM i hockey. Kultur- och
fritidsnämnden har bjudit in de fem Trojaspelare som var med i det svenska
laget, Maja Beverin, Selina Aho, Jenny Antonsson, Linnea och Thea Johansson.
De två sistnämnda tillsammans med lagledare Öyvind Solberg och initiativtagaren till Trojas damsatsning Morgan Johansson var på plats på dagens
sammanträde.
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KoF § 2

2017/0087

002

Revidering av delegeringsordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den föreslagna revideringen av kulturoch fritidsnämndens delegeringsordning.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av kulturoch fritidsnämndens delegeringsordning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut § 1, 2018-01-31.
Förvaltningens förslag till delegeringsordning.
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KoF § 3

2018/0006

041

Årsredovisning 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för 2017 innehållande
ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, måldokument, tilläggsanslag
och resultatbalansering (bilaga 1-5).
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för det ekonomiska utfallet både för
drift och investeringar, resultatbalanseringar, verksamhetsberättelse och
måluppfyllnad för 2017.
Beslutsunderlag
Ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, måluppfyllnad, tilläggsanslag
och resultatbalansering.
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KoF § 4

2017/0032

042

Redovisning internkontroll 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de interna kontrollerna
för 2017.
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn och
eventuell revidering av policys och riktlinjer gällande föreningsbidrag.
En återrapportering önskas till nämndsammanträdet i april 2018.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för granskning/uppföljning av
den interna kontrollen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade om följande
internkontroller för 2017:
Rutiner och riktlinjer för lokaluthyrning
- i samband med arrangemang
- en tydlighet vid hyra av kommunala lokaler
Säkerhetsrutiner
- vid arrangemang och incidenter
Slutsats: När det gäller bokning av våra lokaler är det gemensamma
omdömet att bokningen är svår att hitta på webben. I objektlistan finns
namn utan hänvisning till plast/adress vilket förutsätter att den som vill
hyra vet var anläggningen ligger och vilken aktivitet som kan utföras.
Hyresreglerna finns med vid bokning och för att göra en bokningsförfrågan
måste dessa godkännas. Kostnaden för bokningen är svår att hitta, däremot
är ansvaren som hyresgäst och information om kostnad tydlig när
bokningsbekräftelsen skickas ut. Det finns möjlighet att tydliggöra och
framförallt förenkla arbetet genom att upprätta nya rutiner eller uppdatera
befintliga rutiner. Vi behöver även en översyn om var våra rutiner sparas.
Bokningssystemet FRI behöver ”städas” och tydligare information om
adress, pris, ansvar och kontaktuppgifter (jour) till de olika lokalerna
behöver finnas på webben.
När det gäller säkerhet så behöver blottning/närmanden som inträffar
emellanåt belysas för att stärka och säkra arbetsmiljön för personalen.
Bidrag
- verksamhetskrav och jämställdhet
Slutsats: I kultur- och fritidsnämndens beslut KoF § 20, 2017-03-22, anges att
bidragsgivningen är kopplad till ett verksamhetskrav. Verksamhetskravet
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kontrolleras för huvuddelen av bidragen genom att föreningarna i största
utsträckning är knutna till ett riksförbund och att bidragen består av så kallade
aktivitetsbidrag som bygger på inrapporterade aktiviteter och deltagande.
Utifrån dessa förutsättningar görs bedömningen att den ekonomiska
konsekvensen för respektive utbetalning per förening är relativt ”lindrig” och
sannolikheten att den bygger på felaktiga grunder bedöms som ”möjlig”.
Eftersom det varje år sker omfattande revisioner från riksidrottsförbundets sida
bedöms behovet att göra någon djupgående egen genomlysning som liten.
Däremot finns det en handfull bidrag avseende kulturarrangemang och projekt
som bedrivs av enskilda eller grupper som inte har någon föreningsanslutning.
Dessa bidrag rör mindre belopp och betalas ut först i efterhand utifrån
verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning. Samtliga bidrag har
granskats och slutsatsen är att det finns en väl avvägd rutin som fungerar på ett
föredömligt sätt. Den samlade bedömningen blir att förvaltningen har en
godtagbar och rimlig rutin för att säkerställa att bidragsverksamheten sker på ett
tillfredsställande och säkert sätt.
Under granskningen har det dock framkommit att policys och riktlinjer för
bidragsgivningen skulle behöva revideras för att motverka risken att det ges
bidrag till verksamhet som kommunen i övrigt inte kan ställa sig bakom
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 3, 2018-01-31.
Redovisade internkontroller och förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-09.
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KoF § 5

2018/0010

042

Internkontroll 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslut om följande internkontroll för 2018:


Ansvarsfördelningen mellan kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska
förvaltningen gällande avtal/driftkostnader och budgetfördelning.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden 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 skall granskas
Vem/vilka som är ansvariga för granskningen
När granskningen skall rapporteras till nämnden
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KoF § 6

2018/0007

829

Investering och placering av skatepark
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en skatepark byggs i kvarteret Fritiden
på den föreslagna ytan mellan Harabergsgatans förskola och Ljungby Arena.
Investeringsmedlen prioriteras i första hand till en skatepark.
Sammanfattning av ärendet
I investeringsbudgeten för 2018 har 6 000 000 kronor avsatts för
anläggandet av skatepark/hinderbana/parkourbana. Investeringsmedlet är
fritt att disponera till samtliga eller till ett enskilt objekt.
I diskussionen med plangruppen tillsammans med referensgrupp för skate och
parkour/hinderbana har kvarteret Fritiden lyfts fram som den bästa placeringen
för dessa aktivitetsytor. Mycket fokus i diskussionen har varit på kringfunktioner såsom gång- och cykelvägar, parkering, toalett och omklädning/
duschmöjligheter samt hur man bibehåller eller upprättar en trygg miljö med
insyn samt möjligheten till belysning.
Vid möten med referensgruppen har kostnader för olika anläggningar
diskuterats. Följande exempel finns i vår närhet:
Skatepark Växjö
(936 kvm)
4 200 000 kr
Skatepark Värnamo (1 200 kvm)
6 000 000 kr
Parkourbana Växjö (500 kvm)
5 000 000 kr
Hinderbana Växjö (250 m lång)
900 000 kr
Totalkostnaden för att anlägga de olika aktivitetsytorna är mycket svår att
beräkna och i detta är markförhållandet en avgörande del. De beviljade medlen
kommer inte räcka till anläggandet av de tre olika spontanidrottsplatserna. Då en
skatepark har varit under diskussion en längre tid föreslås nämnden att det är
den ytan vi börjar med. Anläggandet av övriga ytor behöver diskuteras mer då
dessa ytor har ett större behov av funktion för användaren och utformning och
placering är mer komplext än för en skatepark.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en
skatepark byggs i kvarteret Fritiden på den föreslagna ytan mellan Harabergsgatans förskola och Ljungby Arena. Investeringsmedlen prioriteras i första hand
till en skatepark.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 4, 2018-01-31.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-24.
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KoF § 7

2018/0008

806

Avgifter sport- och simhallar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar de föreslagna avgifterna för de olika objekten
som nämnden ansvarar för. De nya avgifterna gäller från 1 juli 2018.
Sammanfattning av ärendet
Avgifter för bokning av våra sportanläggningar och simhallar har inte
uppdaterats under en längre tid. Det finns behov av en total genomlysning av
samtliga avgifter och förändring av våra kundtyper. De föreslagna kundtyperna
vid bokning är förening, privat (person) och företag. Till kategorin företag
räknas även verksamhet som har säte i en annan kommun och bedriver
permanent verksamhet i Ljungby kommun exempelvis en friskola. Förslaget
innebär också att avgiften för de som har säte/verksamhet i annan kommun eller
är bosatta i annan kommun förändras.
Föreningslivet i Ljungby kommun
Gymnastiksalar: En höjning med 40 kr/timme för Ryssbyskolans gymnastiksal
annars ingen höjning.
Sporthallar: En höjning med 20 kr/timme.
Friidrottarena ingen höjning, men tydligare.
Simhallar ingen höjning, mer tydlighet.
Fotbollsplan, gräs ingen generell höjning men mer tydlighet och lika avgift på
de olika objekten. Två planer i kvarteret Fritiden får en höjning på 30 respektive
70 kr/timme.
Fotbollsplan konstgräs: En höjning med 50 kr/timme.
Privatpersoner och företag i Ljungby kommun
Dessa kunder får en höjning på samtliga objekt. Avgifterna blir samstämmiga
och följer samma princip oberoende av var i kommunen lokalen bokas.
Avgifterna redogörs tillsammans med en konsekvensanalys i dokument som
bifogas protokollet.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden föreslås anta de föreslagna avgifterna för de olika objekten
som respektive nämnd ansvarar för.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 5, 2018-01-31.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-22.
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KoF § 8

2016/0077

816

Redovisning utredning om fritidsgård för äldre ungdomar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att bifalla den första att-satsen i
motionen, ”att utredabehovet av en fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern” och ger kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda behovet av en
fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern.
I ”Allas barngruppen” samverkar fyra kommunala förvaltningar och
civilsamhället om frågor som rör barn- och ungdomars välbefinnande och
för att motverka ungas utanförskap. Frågan om ungdomsgård för äldre har
behandlats i denna grupp. Under inflytandedagar den 30 mars och 6 april
2017 fick elever i högstadiet och gymnasiet möjligheten att tycka till om
mötesplats för unga.
Representanter från ”Allas barn” träffade den 18 oktober 2017 ett utökat
ungdomsråd med elevråd från bland annat Sunnerbogymnasiet och ställde
frågan om behovet av en fritidsgård för äldre ungdomar. Eleverna från
gymnasiet ansåg inte att behovet eller önskan finns om en ungdomsgård
med personal utan snarare olika former av spontana mötesplatser som inte
är verksamhetsstyrda med anställd personal. Mötesplatserna kan innehålla
exempelvis café, biljard, pingis, film och bokcirklar. Med syfte att lyssna in
fler gymnasieungdomar stod kultur- och fritidschefen och folkhälso- och
friskvårdssamordnaren några timmar vid en monter i anslutning till
Sunnerbogymnasiets café och restaurang och fick input från ett 35-tal
elever. Vi noterade att flertalet som var intresserade av frågan var elever
från praktiska program och nysvenskar. Det som framkom var åter olika
former av aktivitets- och mötesplatser. Fyra personer önskade fritidsgård
för äldre ungdomar.
Under 2017 har ideella initiativ tagits för att öppna mötesplaster för äldre
ungdomar. Kulturföreningen Teater 16 erhöll för 2017-2019 3 000 000 kr
av Allmänna arvsfonden för att skapa en mötesplats för kulturintresserade
ungdomar från 16 år och uppåt. Initiativtagare är Jonas Jansson vars idé är
att fånga upp ungdomars önskemål om en mötesplats med eget skapande
och kreativa aktiviteter. Det första året har varit en succé för Teater 16 i den
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meningen att samtliga mål har uppfyllts; fler kreativa kvällar, fler kreativa
former av aktiviteter, fler utövare, fler arrangörer och fler besökare.
Studieförbundet ABF kommer i början av 2018 att starta upp en
verksamhet för äldre ungdomar på Bergagatan. Syftet är att vara en spontan
mötesplats för ungdomar 16 år och äldre där de kan vara med och forma
innehållet efter intresse.
Fritidsgården har åter, och sedan hösten 2017, öppnat upp verksamheten för
ungdomar som går i årskurs ett på gymnasiet. Under de senaste åren har
verksamheten vänt sig enbart till högstadieungdomar med undantag för att
introducera årskurs 6 någon dag i veckan.
Motionen om att utreda behovet av en fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern har behandlats i ”Allas barn”. Vi kan konstatera att behovet av
mötesplatser skiljer sig för en ungdom i högstadieåldern och för en ungdom
som går i gymnasiet. Vi anser det intressant att följa den fortsatta
utvecklingen för Teater 16 och ABF:s mötesplatser för äldre ungdomar.
Frågan är om civilsamhället ensamt och eller med stöd av kommunen
kommer att kunna tillgodose äldre ungdomars olika behov av mötesplatser.
Den frågan kan inte besvaras nu utan vi har att följa utvecklingen ett tag
till. Vi konstaterar också att en kommunal fritidsgård för ungdomar i
gymnasieåldern är i stort sett inte efterfrågad av ungdomarna själva och
därmed inget som Ljungby kommun bör satsa på.
Gemensamt förslag till beslut: Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
redovisningen
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 6, 2018-01-31.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-05.
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KoF § 9

2017/0091

109

Aktivitetsplan för jämställdhet 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens
jämställdhetsplan 2018. En uppföljning och rapportering av jämställdhetsarbetet
ska ges på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för en jämställd verksamhet genom att
kontinuerligt lyfta jämställdhet på sina arbetsplatsträffar och genom olika
jämställdhetsaktiviteter.
Kultur- och fritidsförvaltningens jämställdhetsgrupp har reviderat
aktivitetsplanen för 2018 års jämställdhetsarbete. Förvaltningens förslag är att
arbeta med en gemensam informationskampanj som kommer att pågå under hela
året.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden godkänner kulturoch fritidsförvaltningens jämställdhetsplan 2018. En uppföljning och
rapportering av jämställdhetsarbetet ska ges på kultur- och fritidsnämndens
sammanträde i december 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 7, 2018-01-31.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-29.
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KoF § 10

2018/0009

860

Avtal Berättarnätet Kronoberg 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet för Berättarnätet Kronoberg 2018.
Uppföljning av avtalet görs under november månad 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidschef och kulturstrategen har träffat museichef och ordförande
för Sagomuseet/ Berättarnätet Kronoberg och skrivet ett förslag på nytt avtal
(kallat Långsiktigt kulturstöd) för året 2018.
Tillägg utifrån 2017 års avtal är följande:
- Samverka med kommunen gällande bygdegårdarnas arrangemang ”Kultur på
bygden”.
- 25 % berättarpedagogtjänst vid Ljungby kulturskola.
- Ljungby kommun har rätt att använda Sagobygden i marknadsföringssyfte i
enlighet med Sagobygdens policy.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet
för Berättarnätet Kronoberg 2018. Uppföljning av avtalet görs under november
månad 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 8, 2018-01-31.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-30.
Skickas till
Berättarnätet Kronoberg
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KoF § 11

2018/0004

863

Inriktning kulturskolans dansundervisning
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslutar utifrån ett barnperspektiv att erbjuda
samtliga barn och ungdomar möjligheten att välja ämnet dans i kulturskolan
oavsett var de är bosatta i kommunen. Landsbygden prioriteras.
Kultur- och fritidsnämnden önskar en redovisning av dansundervisningen efter
första läsåret.
Sammanfattning av ärendet
Synpunkter framförs från Judy och Linda Andersson att den kommunala
dansundervisningen är negativ för deras privata affärsverksamhet Judys
Danscenter. Även om de har fler intresserade av att dansa i Judys
Danscenter än vad de kan ta emot, så ser de med oro på utvecklingen för
Judy Danscenters företagsutveckling. De har fått färre kunder och flera har
hoppat av dansundervisningen för att börja på den kommunala kulturskolan. De anser att kommunen bedriver illojal konkurrens genom att ta ut
låga avgifter för dansundervisningen.
Det finns fler aktörer i Ljungby som undervisar i dans och de menar att de i
stort inte märkt någon konkurrens utan ser mer en möjlighet att kunna
samarbeta med kulturskolan och nå ut till fler människor och därmed sprida
dansen än mer.
Kulturskolechef Annika Ljungdahl, näringslivschef Cristopher Moberg och
kultur- och fritidschef Ing-Marie Byström har vid flera tillfällen träffat Judy
och Linda Andersson för att diskutera och lösa situationen. Judy och Linda
Andersson har som krav att kulturskolan upphör med dansundervisningen i
Ljungby men får fortsätta med dansundervisningen på landsbygden. Deras
krav är att elever som bor på landsbygden och som påbörjat dansundervisning i kommunal regi och som börjar i högstadiet i Ljungby, inte ska få
fortsätta att dansa i kommunal regi här i Ljungby.
Kulturskolans verksamhet vänder sig i första hand till alla barn och
ungdomar från årskurs 3 till och med gymnasiet och sedan höstterminen
2017 finns dans som valbart ämne. Kulturskolans danspedagog är
högskoleutbildad och ger grundutbildning i konstformen dans. En pedagogtjänst på kulturskolan har undervisningstid 19.25 timmar per vecka. I dessa
timmar ingår även restid. Kulturskolan erbjuder dans på samtliga orter i
Ljungby kommun där det finns grundskola och i dagsläget bedrivs 80% av
dansundervisningen på landsbygden.
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Under de närmaste åren är målsättningen inte att öka antalet danspedagoger
i kulturskolan, utan snarare att bredda verksamheten och kunna erbjuda fler
ämnen, såsom muntlig berättande, drama, film, bild och form. Viktigt är
också att alla barn i hela kommunen erbjuds möjligheten att delta i kulturskolan och att pedagogerna fortsättningsvis kommer ut till barnen som bor
på landsbygden. Detta innebär att om intresset för dans kvarstår eller ökar
från landsbygdsbarnen kommer utrymmet för dans i kulturskolans regi vara
mycket begränsat för barnen i Ljungby. Vi anser att möjligheten att dansa
till ett rimligt pris även ska komma barnen i Ljungby till del. Vi vet att
familjer idag tackar nej till kulturskolan eftersom avgiften anses för hög.
Avgiften Judys Danscenter:
Kulturskolan Ljungby
Kulturskolan Värnamo
Kulturskolan Växjö

från 900 kr/termin
450 kr/termin
från 500 kr/termin
950 kr/termin

Förvaltningens synpunkter:
Vi ser:
 det självklart att de barn som börjar i högstadiet i Ljungby, får
fortsätta i kommunala kulturskolan även om undervisningen sker i
Ljungby.
 eftersom kulturskolan endast har en tjänst danspedagog och
undervisningstiden är 19,25 tim/vecka är utrymmet för barn i
Ljungby mycket begränsat i kulturskolans regi och är inget hot för
Judys Dansstudios existens
 att kommunala kulturskolan är med och bidrar till att öka intresset
för dans och att detta gynnar andra dansaktörer
 Judys Danscenter har under mångårig verksamhet byggt upp ett
starkt varumärke och har ett stort förtroende bland kommunens
invånare.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar utifrån ett
barnperspektiv att erbjuda samtliga barn och ungdomar möjligheten att välja
ämnet dans i kulturskolan oavsett var de är bosatta i kommunen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-19.
Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar för att förvaltningen redovisar dansundervisningen efter
första läsåret.
Skickas till
Judy och Linda Andersson, Judys dansstudio.
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 12

2018/0005

800

Regeringsbeslut om möjligheten för kommunerna att
rekvirera medel till sommarlovsaktiviteter och aktiviteter
under andra lov
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att rekvirera bidrag hos Socialstyrelsen för
2018 till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter och bidrag till lovaktiviteter.
Sammanfattning av ärendet
2017-12-18 beslutade regeringen om statligt bidrag till avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år för 2018-2019 och statligt
bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år åren 20182020. För 2018 fördelas beloppet enligt fördelningsnyckeln baserad på
statistik över antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i respektive
kommun. För Ljungby kommun är bidraget för sommarlovsaktiviteter
399 973 kr och lovaktiviteter 500 217 kr. Frågan om vilken förvaltning som
ska ansvara för att ansöka om bidragen har behandlats i ”Allas barn
gruppen”, och kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderas att söka
bidragen.
Varje kommun får rekvirera medel upp till det belopp som framräknats.
Socialstyrelsen ska återkräva de medel som inte använts eller som inte
använts enligt angivna villkor.
Sedan 2016 har kultur- och fritidsförvaltningen sökt bidragen för
sommarlovsaktiviteter. Konceptet har varit lyckat och många barn har
kunnat ta del av gratisaktiviter.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
rekvirera bidrag hos Socialstyrelsen för 2018 till avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter och bidrag till lovaktiviteter
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 10, 2018-01-31.
Tjänsteskrivelse 2018-01-25.
Skickas till
Socialstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 13

Delegationsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kulturstrategen redovisar skrivna avtal gällande långsiktigt kulturstöd för 2018.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 14

Information från presidie och rådsrepresentanter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Minnesanteckningar från tillgänglighetsrådet och intresserådet Ljungby gamla
torg redovisas.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 15

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









Justerandes sign

Kulturrådet – Uppdrag om att inrätta inationellt kulturskolecentrum.
Kommunstyrelse – Beslut om tilläggsbudget till bubbelpool.
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Uppdrag om att utreda organisatorisk
tillhörighet för besöksnäringsansvarig.
Region Kronoberg – Presidieöverläggning Berättarnätet Kronoberg.
Länsstyrelsen – Uppföljning utvärdering av riksintresseprojekt
Miljö- och byggnämnden – Uppföljning och utvärdering av
riksintresseprojekt.
Sjukfrånvaro.
Kommunstyrelsen har beviljat 500 000 kr till en förstudie för ett
eventuellt byggande av nytt bibliotek i Ljungby. Den 2 mars genomförs
en omvärldsbevakning och ett besök på biblioteket i Mölndal.

