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Kultur- och fritidsnämnden
Tid och plats

23 januari 2019, kl.08.15-11.15.
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 6, Ljungby

Beslutande

Ulla Hansson (M), ordförande
Rut Björkström (C) 1:e vice ordförande
Matija Rafaj (S) 2:e vice ordförande
Ann-Kristin Petersson (M)
Johan Ederström (M)
Gunnel Nilsson (C)
Pia Johansson (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Saga Sunniva Bergh (V)
Dick Andersson (SD)
Christer Larsson (SD)
Mattias Nilsson (L) ej tjänstgörande ersättare
Josef Tingbratt (KD) ej tjänstgörande ersättare §§ 1-2
Bernt Danielsson (S) ej tjänstgörande ersättare
Ulf Hallberg (S) ej tjänstgörande ersättare
Anton Gera (SD) ej tjänstgörande ersättare
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef
Ann-Kristin Gunnarsson, förvaltningssekreterare
Emelie Olsson, kulturstrateg
Christer Karlsson, fritidsstrateg
Bernt Gudmundsson, anläggningschef
Annica Ljungdahl, kulturskolechef
Helena Persson, fritidsgårdschef
Lina Holmér, bibliotekschef
Michaela Rogal, turismsamordnare
Monica Fransson, turismsamordnare

Övriga
deltagande

Justerare

Matija Rafaj (S)

Justeringens
tid och plats

Kultur- och fritidsförvaltningen 25 januari 2019 kl.15.30.

Paragrafer

1 – 13

Sekreterare

Ann-Kristin Gunnarsson

Ordförande

Ulla Hansson

Justerare

Matija Rafaj (S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns digitala anslagstavla.
Nämnd/styrelse

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

23 januari 2019

Överklagningstid

2019-01-28—2019-02-18

Anslaget

28 januari 2019

Anslaget bortplockat

20 februari 2019

Förvaringsplats
för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, Ljungby

Underskrift

Ann-Kristin Gunnarsson
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 1

Presentation av ledamöter och ersättare
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare presenterar sig.
Sammanfattning av ärendet
Alla ordinarie ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden är kallade till
dagens sammanträde.
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KoF § 2

Presentation av kultur- och fritidsförvaltningens
verksamheter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för presentationen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetschefer presenterar sig och sina
respektive verksamheter.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 3

2019/0002

870

Information om kulturmiljöprogrammet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. Ärendet tas upp för
yttrande vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i februari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i uppdrag 2017-08-17, åt miljö- och byggnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett kommunomfattande kulturmiljöprogram. Detta kulturmiljöprogram ersätter tidigare framtagna kulturmiljöprogram för hela kommunen 1991 respektive för Ljungby centrum 2002.
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. Möjligheten att
redovisa kulturmiljöunderlagen digitalt utnyttjas inte heller idag, vilket
efterfrågas.
Länsstyrelsen beslutade om att bevilja bidrag 2018-03-12 om sammanlagt
300 000 kr till framtagandet av Kulturmiljöprogram för Ljungby kommun. Som
villkor till beslutet ställer länsstyrelsen att Kulturmiljöprogrammet ska antas
officiellt.
KMV Forum AB vann upphandlingen för Projektledande antikvarie till
framtagandet av programmet och har tillsammans med kommunen tagit fram
samrådsförslaget till Kulturmiljöprogrammet.
33 områden i Ljungby kommun ingår i kommunens kulturmiljöprogram. Åtta av
dessa innehåller sådana värden att de anses ha betydelse för hela landets historia
och utgör därför Riksintressen. Grovt sett kan kulturmiljöerna anses spegla fyra
teman av vilka var och ett bidrar till kommunens kulturmiljöprofil;
odlingslandskapet och bebyggelsen,
fornlämningarna, kommunikationerna, industrierna och tätorterna. Varje område
beskrivs med en kort historisk bakgrund, varför området är viktigt att bevara,
vilka karaktärsdrag samt kvaliteteter som utmärker miljön samt riktlinjer för
beaktande vid framtida utveckling.
I projektuppdraget för detta arbete har också ingått att beskriva Ljungby
kommuns immateriella kulturvärden översiktligt eftersom de utgör en viktig del
i kommunens identitet. Därför presenteras en utvald sägen från vart och ett av de
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-01-23

6(17)

Kultur- och fritidsnämnden
kulturmiljöer som är upptagna i kulturmiljöprogrammet.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsförvaltningen är positivt inställda till att ett förnyat
kulturmiljöprogram tas fram då de föregående kulturmiljöunderlagen är
föråldrade.
Inför beslut ska de synpunkter som kommit in beaktas och behandlas. Språket i
texten måste ses över och bli enhetligt. Det märks att texten är skriven av olika
personer. Bild och kartmaterial bör också ses över, i nuläget är det varierad
kvalité på bilderna och kartorna är suddiga.
Förvaltningens beredning
Samrådet har pågått från den 11 december 2018 - 11 januari 2019. För att
involvera invånare och andra berörda av kulturmiljöprogrammet inleddes
samrådet med ett informationsmöte på Tingshuset den 11 december 2018 kl. 18.
Ljungby kommun har genom bidrag från Region Kronoberg anlitat Sagobygden
till att moderera under kvällen samt inspirera publiken med olika sägner om de
upptagna kulturmiljöområdena i programmet.
Beslutsunderlag
Förslag till Kulturmiljöprogram för Ljungby kommun.
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KoF § 4

Val av ledamöter och ersättare till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott
Beslut
Följande ledamöter och ersättare utses till kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott för mandatperioden 2019 – 2022:
Ledamot

Ersättare

Ulla Hansson (M)
Rut Björkström (KD)
Matija Rafaj (S)
Pia Johansson (S)
Dick Andersson (SD)

Ann-Kristin Petersson (M)
Gunnel Nilsson (C)
Ulla-Britt Storck (S)
Saga Sunniva Bergh (V)
Christer Larsson (SD)

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska välja fem ledamöter och fem ersättare till kulturoch fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019 – 2022.
Skickas till
Kommunkansliet.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 5

Val av ordförande och vice ordförande till kultur- och
fritidsnämndens arbersutskott
Beslut
Följande ordförande och vice ordförande utses till kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott för mandatperioden 2019 – 2022:
Ordförande
Ulla Hansson (M)

Vice ordförande
Matija Rafaj (S)

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska välja ordförande och vice ordförande till kulturoch fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019 – 2022.
Skickas till
Kommunkansliet.
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KoF § 6

Val av två kontaktpolitiker till ungdomsrådet
Beslut
Följande ledamöter utses till kontaktpolitiker till ungdomsrådet för
mandatperioden 2019 – 2022:
Rut Björkström (KD)

Saga Sunniva Bergh (V)

Sammanfattning av ärendet
Ungdomsrådets uppgift är att ta tillvara ungdomars intressen och fungera
som en remissinstans och bollplank till kommunens nämnder. Enligt
reglementet utser varje nämnd två kontaktpolitiker som ska hålla
kontinuerlig kontakt och dialog med ungdomsrådet.
Skickas till
Kommunkansliet.
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KoF § 7

Val av en representant och en ersättare till
brottsförebyggande rådet
Beslut
Följande ledamöter utses till representant och ersättare i brottsförebyggande
rådet för mandatperioden 2019 – 2022:
Representant
Johan Ederström (M)

Ersättare
Ulla-Britt Storck (S)

Helena Persson tjänsteman
Sammanfattning av ärendet
Enligt riktlinjer för Brottsförebyggande rådet ska kommunstyrelse
representeras av kommunstyrelsens ordförande. Socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden
och tekniska nämnden utser vardera en representant samt en ersättare för
representanten. Representanterna väljs för hela mandatperioden. Det är
önskvärt att sammansättningen på rådet har en politisk bredd.
Skickas till
Kommunkansliet.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-01-23

11(17)

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 8

Val av en representant till rådet som utser pris för god
bebyggelsekultur och kulturmiljövård
Beslut
Följande ledamot utses till representant till rådet som utser pris för god
bebyggelsekultur och kulturmiljövård för mandatperioden 2019 – 2022:
Dick Andersson (SD)
Sammanfattning av ärendet
Juryn som väljer ut kandidater och bestämmer pristagare, har följande
sammansättning: en ledamot från kultur- och fritidsnämnden, en ledamot
från miljö- och byggnämnden, kulturstrategen, stadsarkitekten samt kulturoch fritidschefen.
Skickas till
Kommunkansliet.
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KoF § 9

Val av två representanter till kommittén för inköp av konst
och offentlig utsmyckning
Beslut
Följande ledamöter utses till representanter till kommittén för inköp av konst
och offentlig utsmyckning för mandatperioden 2019 – 2022:
Ann-Kristin Petersson (M)

Pia Johansson (S)

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden utser två ledamöter till kommittén för inköp av
konst och offentlig utsmyckning som tillsammans med kulturstrategen
väljer ut konst och offentlig utsmyckning som ska köpas in av kommunen
under mandatperioden 2019 – 2022.
Skickas till
Kommunkansliet.
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KoF § 10

2018/0021

820

Tilläggsanslag för inköp av golv till Ljungby Arena
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden förslår kommunfullmäktige att bevilja kultur- och
fritidsnämnden 387 800 kronor i tilläggsanslag för inköp av golv och inköp av
eltruck. Samt att kultur- och fritidsnämnden kompenseras fullt ut för kapitaltjänstkostnader för investeringen som uppgår till 3 887 800 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-18 att ge kultur- och fritidsnämnden 3
500 000 kronor i tilläggsanslag för inköp av eventgolv, sportgolv, byggnation av
två förråd och utrymmesvägar. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kultur- och
fritidsnämnden 2018-01-30 uppdraget att ta fram en prisuppgift avseende inköp
av golv till Ljungby Arena.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Upphandlingen av golv till Ljungby Arena är nu avslutad och vi konstaterar att
priset för golven hamnar på 3 227 800 kronor. Till kommunstyrelsens arbetsutskott presenterades det en kostnad på 2 465 000 kronor. Prisökningen beror på
att den svenska kronan har försvagats mot euron under sommaren och senare
delen av 2018, vilket ingen kunnat förutse. Samt att vi till upphandlingen ökade
kravet på bättre isolering av golvet. Tidigare presenterat golv klarade max 1
dygn, nu kan golvet ligga på isen i flera dygn.
Även ett ökat krav på motstånd för belastning på golvet lades till. Det möjliggör
att vi utan problem kan köra med en lättviktstruck på golvet. Då undviker vi
misstaget som exempelvis Vida Arena gjorde där deras golv efter två år är så
sönderkört att de är tvungna till ett nytt inköp. För enkel hantering av golven och
förvaringsvagnar samt även övrig utrustning som används vid ett evenemang
behövs det en eldriven lättviktstruck. En eltruck inklusive installation av
laddningscentral uppgår till 200 000 kronor.
Kommunfullmäktiges beslutade tilläggsanslag är 3 500 000 kronor och den
totala kostnaden för golv, förråd och eltruck uppgår till 3 887 800 kronor. Ett
tilläggsanslag på 387 800 kronor är nödvändig då investeringen i golv, eltruck,
byggnation av två förråd och utrymmesvägar inte inryms i kultur- och
fritidsnämnden budget.
För finansiering av tilläggsanslaget föreslås att 387 800 kronor omfördelas från
avsatta medel till installation av vattensprinkleranläggning i Ljungby Arena och
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att kultur- och fritidsnämndens budget fullt ut kompenseras för kapitaltjänstkostnader.
Förvaltningens beredning
Under framtagandet av prisuppgifter har en diskussion med leverantörer av golv
till sporthallar och arenor förts. Även en dialog med olika arenor för kunskap
kring deras erfarenheter av arenagolv har förts. Vilket gav en god inblick i
vilken typ av golv som det är hållbart över tid att investera i.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-09.
Kommunstyrelsens yttrande 2018-05-09.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28.
Skickas till
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-01-23

15(17)

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 11

Information från presidie och rådsrepresentanter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Följande minnesanteckningar redovisas till nämnden:
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Minnesanteckningar från presidiemöte 2018-11-23 med socialnämnden,
barn- och utbildning- och kultur- och fritidsnämnden.
Presidiet informerade om träff om fritidsgårdsverksamhet där man
deltagit.
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KoF § 12

Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande är redovisade till nämnden:
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SISU – Smålandsidrottens aktuelltblad nr 8 2018.
Sjukstatistik 2018.
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KoF § 13

Övriga frågor
Beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att se till så att de önskade
presentationerna kommer att ske under kultur- och fritidsnämndens kommande
sammanträden.
Sammanfattning av ärendet
Eftersom det är många nya ledamöter i kultur- och fritidsnämnden så förslås att
presentationerna om biblioteksutredning, renovering teaterbiograf Grand och
förstudie kvarteret Fritiden presenteras.
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