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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kultur- och fritidsnämnden
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publicerat
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Överklagningstid
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avpublicerat
Förvaringsplats
för protokollet
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2019-05-24
Kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, Ljungby
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KoF Au § 42

Information om fastighetsavdelningens verksamhet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetschef Tom Grundell informerar om fastighetsavdelningens verksamhet.

Justerandes sign
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KoF Au § 43

2019/0001

046

Yttrande om utdelning ur Dahlinfonden 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att följa socialnämnden
och kultur- och fritidsnämndens förslag till utdelning ur Dahlinfonden 2019.
Sammanfattning av ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kulturoch fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till
kommunstyrelsen om inkomna ansökningar.
För 2019 finns 1 472 100 kronor att utdela ur fondens avkastning, varav minst
1 175 250 kronor måste delas ut. Ansökningarna motsvarar 4 858 950 kronor.
Medlen ska enligt principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till
projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt
följande:
1/7 av medlen, cirka 210 300 kronor, tilldelas biblioteket i Lagan.
1/7 av medlen, cirka 210 300 kronor, utdelas till kulturändamål.
5/7 av medlen, cirka 1 051 500 kronor, utdelas till sociala ändamål
Presidierna i kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden lämnar ett
gemensamt förslag för fördelning.
Förening
Berga församling
Berga
hembygdsförening
Berga PRO

Berga
skytteförening
Berga ungdomsskytteförening

Berga väntjänst

Justerandes sign

Musikvecka 34 2019. Konserter varje kväll! En
behjärtansvärd insamling bestäms för ett ändamål.
Uppträdande, underhållning, kostnader för sommarjobbande ungdomar, underhåll av byggnader samt
digitalisering av vårt arkiv.
Motionsaktiviteter såsom boule, bowling och utomhusaktiviteter. Utflykter, studiebesök och studier.
Föredrag och musikunderhållning vid sammankomster samt omkostnader för sånggruppen och
hyra av lokal för medlemsmöten.
Takbyte och målning av skyttepaviljongen.

50 000 kr

Förslag till
utdelning
30 000 kr

60 000 kr

35 000 kr

40 000 kr

15 000 kr

75 750 kr

20 000 kr

2019 vill vi satsa på att bibehålla dom yngre genom
att köpa juniorvapen samt att kunna fortsätta med
att vi inte tar betalt för ammunition och övrig
utrustning. Alla ska kunna/ha råd att vara delaktiga i
föreningen.
Utflykter, bingospel, våffelcafé, utevistelse på
sommaren, besök för pratstunder, musikunderhållning kaffe med hembakat, medhjälp vid
marknad på Åbrinken besök för pratstunder.

142 000 kr

35 000 kr

25 000 kr

25 000 kr

Aktivitet

Ansökt kr
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Bergabygdens
folkdansare
Dörarps IF

Feringe flygklubb

Guddarps IF

Hörda Byförening

IOGT-NTO:s
juniorer
IOGT-NTO
Logen 4669 Fram
Kaffestugans
Vänner

Kvänarp Södergårds vägförening
Lagans AIK

Lagans
Fritidsgrupp

Lagans golfklubb

Lagans
Justerandes sign

Hyror, bensinpengar till uppvisningar, mat vid
midsommar, godispåsar till Knutsdans, Svenska
Folkdansringen. Uppmuntran till spelmän.
Rusta upp tennisbanan med ett nytt gruslager och
nya linjer. Avslutning på träningssäsongen för
ungdomarna. Föreningslokalen "Tallåsen behöver
nytt golv, markis och ett utegolv. Språkcafé och
målarträffar i klubbstugan.
För 2 år sedan infördes nya EU‐ regler för skyltning
till flygplatser utan reguljär flygtrafik och då
plockade Trafikverket ned alla skyltar till Feringe
Flygplats. Efter sommaren 2018 med brandflyg,
märktes vikten av att ha ordentlig skyltning.
Nytt golv i klubbstugan, renovering domarrum,
digitala lås, ombyggnad för inbrottssäkring,
stängsel, bollfångarnät, fiber, bord/stolar till
klubbstugan, diskmaskin, grill.
Skyltar till Hörda bys fägata räknas som en av
Sveriges absolut längsta. Utrustning och anpassning
av lokalerna med bl.a. hörslinga och ljudutrustning.
Fira 150 års-jubileét av Laga skifte med olika
arrangemang, föreläsningar, guidningar och
aktiviteter.
Få fler medlemmar och förhoppningsvis att de
skjuter upp sin alkoholdebut, Informera om våra
grundsatser nykterhet, demokrati, solidaritet.
Öppna arrangemang t.ex. våffelcafé, utomhusuppträdande sommartid. Underhåll/renovering av
lokalen, installation av hörslinga, färg, luftvärmepump till källaren.
Fortsätta med att renovera taket som läcker och
utgör en risk att vistas i huset. Ta bort teglet och
plåttaket och lägga ett nytt tidstypiskt tak. Även
professionell hjälp av en firma. Övrigt underhåll
som el, vatten, försäkring och skatt.
Bidrag till grus för vägnätet och parkeringsplats vid
badplats.
Bild‐ och ljudanläggning för att kunna hålla
utbildningar. Skapa en samlingsplats utomhus.
Arrangera familjeaktiviteter som Fotbollens dag och
Tomtesmyg. Bussresa för alla klubbens ungdomar.
Ungdomsmatchställ samt diverse idrottsmateriel.
Aktiviteter för ungdomar i Lagan ex.vis.
övernattningar, paintball/gocart lasergame, ridning,
bio, sommarresor m.m. Resor, mat, logi, material
och personalkostnader. I framtiden vill vi erbjuda
aktiviteter året runt och önskar därför pengarna till
att köpa in material, t.ex. kanoter, flytvästar m.m.
Utveckla träningsmöjligheterna kring klubbhuset
under säsong samt möjlighet att träna och spela golf
under vinterperioden. Investera i golfbilar.
Arrangera Golfens dag. Prova på golf, utrustning att
låna ut. Utveckla junioraktiviteterna genom att köpa
in träningshjälpmedel. Erbjuda juniorerna träningsläger på hemmaplan och annan ort. Vinteraktiviteter
på golfbanan, skidspår, motionsspår, golfskidskytte.
Utveckla vårt miljöarbete genom att skaffa laddstolpar för el/hybridbilar. Solceller!
Handledning och ledarskap för medlemmar med

20 000 kr

15 000 kr

119 000 kr

35 000 kr

58 000 kr

25 000 kr

349 000 kr

80 000 kr

46 000 kr

20 000 kr

36 000 kr

-

50 000 kr

20 000 kr

312 000 kr

30 000 kr

10 000 kr

-

179 200 kr

80 000 kr

120 000 kr

60 000 kr

795 000 kr

80 000 kr

194 000 kr

140 000 kr
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innebandyklubb

Lagans
missionskyrka
Lagans
Rödakorskrets

Lagans
samhällsförening
Lagans tennisklubb

Pingstförsamlingen
Bergadalskyrkan
Puls i Lagan

Slussen i Lagan
Sommarhemmet i
Lagan

SPF Seniorerna
Berga
Torlarps
Byförening

Vittaryd-Dörarps
församlingar
Vittaryd-Dörarps
hembygdsförening

Vittaryds
Justerandes sign

funktionshinder, resekostnader ungdomsmatcher
bortaplan, resor och matcharrangemang för
medlemmar med funktionshinder, resekostnader
matcher bortaplan juniorlag och utvecklingslag,
inköp material för matcharrangemang div. 1,
förbrukningsmaterial ungdomslag, matchkläder
ungdomslag kostnader för att uppfylla Svenska
innebandyförbundets krav på matcharrangemang.
Anordna föreläsningar med kvalité och kunna bjuda
in skola och företag. Anordna sång och musikkvällar. Ny belysning för estraden.
Kolonivistelse för skolbarn på västkusten, barnolycksfallskurser, HLR‐ utbildning, uppvaktning av
äldre, samkväm för seniorer, Åbrinken förtäring och
underhållning, detta även vid årsmöte, uppmuntran
till frivilliga på Kupan.
Arrangemang som, Årets Laganbo, Byakmpen,
våffelcafe´ för nyanlända och Lagan-bor. Publikevenemang, drift, underhåll och fiberinstallation,
tilläggsisolering av bjälklagret i Stationshuset.
Inköp av bevattningsutrustning för att för färbättra
kvalitén på banorna. Pengar till vår tennisskola som
arrangeras två veckor under sommarlovet. Firandet
av föreningens 60 årsdag.
Tältmöten i Kvänarp under 4 veckohelger i augusti.
8 café-möten i vår kyrka. Musiker och sångare. till
framträdanden. Fjärrvärmeinstallation i kyrkan.
Utrustning för att kunna tillgodose behoven för
träning, men även på grund av naturligt slitage. Nya
mattor, gummiband, vikter samt utrustning till
yoga-klasser. Reservdelar och service till Kangoo
Jump skor. Utbildning och fortbildning av ledare.
Träningsresa för medlemmar.
Fortsätta att laga vårt läckande tak på fastigheten
vid Ringvägen 1 i Lagan.
Sommararrangemang med artister med ett varierat
sång‐ och musikprogram bokade till lördagskvällar
maj‐ augusti. Byta ut slitna bord i serveringslokalen
samt utemöbler och växter. Infarten till Sundets
entré behöver göras om med bl.a. ny plattläggning
för att underlätta för rörelsehindrade.
Underhållning och föreläsare på medlemsmöten.
Lokalhyra, utbildning, medlemsvård, föreningsutbyte.
Eftersom vi är en växande by i antal vill man ge
barnen förutsättningar att kunna gå till skolan på
ett säkert sätt. Ordna busshållplatser med busskurer
och belysning på två platser i byn där barn väntar på
skolskjuts.
Arvode för medverkande och andra omkostnader
för musikevenemang i Vittaryds och Dörarps kyrkor
under sommarkvällar.
Nytt möblemang och ett nytt tegeltak på Alebostugan. Arrangemang: Valborgsmässofirande med
servering och fyrverkerier. Vidösternsimmet som
fortsätter att växa. Återställande av campingområdet efter vildsvinsskador för att kunna fortsätta
med lägerverksamhet.
Aktiviteter för barnen, föräldrarna och personalen.

125 000 kr
55 000 kr

20 000 kr
45 000 kr

100 000 kr

30 000 kr

85 000 kr

20 000 kr

140 000 kr

20 000 kr

75 000 kr

35 000 kr

300 000 kr

100 000 kr

185 000 kr

50 000 kr

43 000 kr

15 000 kr

27 000 kr

20 000 kr

40 000 kr

20 000 kr

300 000 kr

50 000 kr

53 000 kr

20 000 kr
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föräldraförening

Vittaryds scoutkår

Vittaryds sockenråd

Össlövs
bystugeförening

En familjedag för förskolans och skolans familjer
med diverse aktiviteter och underhållning.
Friluftsaktivitet som, en vinterdag i Myrebobacken.
Odlingsmöjligheter för förskolan. Aktiviteter eller
material som barnen kan tillgodose sig under eller
utanför skoltid, ex. teater‐ och sagobesök till
förskolan.
Scouternas idé är att göra barn ”redo för livet”
genom utmaningar & äventyr. Inköp av kanotsläp
för att lättare kunna transportera kanoterna till &
från åar/sjöar där vi önskar paddla. Fortsätta bygget
av vindskydd. Bidrag till lägerverksamhet.
Marknadsföring loppisrally, ombyggnation av
Vikingavallen till ett allaktivitetshus samt att
handikappanpassa byggnaden, anläggning av
Ljungby kommuns första RC bana, återskapa
elljusslingan som "Gudrun" förstörde.
Kultur‐ och studieresa till Östra Vätter-branterna
och Huskvarna musem. Montera ljudabsorbenter för
att förbättra inomhusmiljön samt minska ljudnivå
och elförbrukning, ny ytter- och altandörr samt
fortsätta renoveringen av toaletten.

TOTALT

75 000 kr

20 000 kr

540 000 kr

30 000 kr

35 000 kr

15 000 kr

4 858 950 kr

1 255 000 kr

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-27 samt förslag
framtaget av kultur- och fritidsnämndens och socialnämndens presidium.
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 15.
Skickas till
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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KoF Au § 44

2018/0037

822

Motion – Utredning av Ringbadet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Till kultur- och fritidsnämnden inkom 2018-05-15 motion om utredning av
Ringbadet. Socialdemokraterna yrkar att en utredning görs för att ta fram
kostnaderna för att renovera och utveckla Ringbadet.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Hösten 2017 beställde tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen en
statusinventering av Ringbadet och tillhörande byggnader. Utredningen skulle
innehålla en kostnadsbedömning över akuta åtgärder, åtgärder inom 3 år,
åtgärder inom 5 år och åtgärder inom 10 år. Pehrsco AB har gjort inventeringen
och den redovisades av fastighetsförvaltaren på presidiemötet 2018-05-14 med
kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö-och byggnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden.
2018 har det totalt investerats 888 000 kr för renovering av anläggningen och
inköp av bottensug till bassängerna. För 2019 meddelar fastighetsavdelningen
att fastigheten kommer att målas om, vissa fönsterbyten kommer att göras och
plaskdammen ska målas för en summa på totalt 380 000 kr.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-03.
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 16.
Skickas till
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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KoF Au § 45

2019/0010

861

Medborgarförslag – Uppmärksamma Berättarfestivalens
30-årsjubileum
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden skickar medborgarens förslag till arrangören för
Berättarfestivalen och uppmuntrar föreningen att ta kontakt med medborgaren.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in om att år 2019 uppmärksamma att
Berättarfestivalen firar 30 år. Förslaget bygger på att arrangören ska göra mer
synliga insatser som uppmärksammar festivalen. Medborgaren ger några
exempel, bland annat: en jättestor uppblåsbar drake eller troll som kan stå ute.
Arrangera ett stort blomarrangemang i form av en ringlande orm. Utanför varje
affär i Ljungby stad sätta några troll med texter och information om att
festivalen pågår. Medborgaren motiverar att med dessa synliga insatser skulle
det väckas mer nyfikenhet kring festivalen.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen ser positivt på medborgarens idéer. Förvaltningen är dock inte
den aktör som driver och genomför festivalen, det är föreningen Berättarnätet
Kronoberg. Det förvaltningen kan göra är att förmedla vidare idéerna till
festivalarrangören och att uppmuntra föreningen att ta kontakt med
medborgaren.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-03.
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 17.
Skickas till
Medborgaren och kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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KoF Au § 46

2018/0080

828

Inriktningsbeslut om bowlingverksamhet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avböjer entreprenörens bud på inventarier och
verksamhetsspecifik utrustning. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att i första hand teckna ett nytt avtal med den befintliga entreprenören
inom det regelverk som finns för direktupphandling. Samt att om en förnyelse
inte är möjlig att upphandla tjänsten på nytt.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda kostnaderna av en renovering och
tillbyggnad av bowlinghallen och att man även tar fram ritningar på hur en
färdig bowlinghall kommer att se ut vid kvarteret fritiden.
Reservation
Moderaternas och Centerpartiets grupper reserverar sig beslutet om utredningsuppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Idag bedrivs bowlingverksamheten i Sunnerbohallen av en extern entreprenör,
LJ Bowling. Verksamheten är upphandlad som en tjänst och det befintliga
avtalet upphör den 31 maj 2019. LJ Bowling ser att det finns möjlighet till att
fortsätta att bedriva verksamhet i Ljungby om ett annat avtal ingås. Ett förslag
har varit att Ljungby kommun säljer sina inventarier och bowlingmaskiner till
LJ Bowling samt att ett hyresavtal för lokalen upprättas. En värdering av
inventarierna och maskiner är gjord samt att LJ Bowling har inkommit med ett
bud på detta.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Under slutet av 2018 har förstudien kring en utveckling av kvarteret Fritiden
presenterats. I denna utredning finns bowlinghallen kvar på sin nuvarande plats
men utbyggd med fler banor. En utbyggd hall kommer tillgodose de behov som
verksamheten har då dagens sex banor inte uppfyller kraven för seriespel och
tillgänglighet för allmänheten. Då diskussionerna kring en framtida drift av
bowlinghallen inleddes var utvecklingen av kvarteret Fritiden inte med i
beräkningarna. I dessa diskussioner har det framkommit att det finns flera
osäkerhetsfaktorer i att frånsäga sig ansvaret för bowlingverksamheten helt. Det
finns juridiska aspekter som är kopplade till regelverk kring upphandling och till
regelverk kring fastigheter som kräver en mer djupgående genomgång. Kan en
förlängning av avtalet komma till stånd ger det en möjlighet till att arbeta vidare
med just detta vilket även gäller om vi upphandlar tjänsten på nytt.
Justerandes sign
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Förvaltningens beredning
Diskussioner om regelverk kring försäljning, hyresavtal och om/tillbyggnation
har förts internt och med jurist på SKL
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden avböjer
entreprenörens bud på inventarier och verksamhetsspecifik utrustning.
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i första hand förlänga
avtalet med den befintliga entreprenören inom det regelverk som finns för
direktupphandling. Samt att om en förlängning inte är möjlig att upphandla
tjänsten på nytt.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-09.
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 18.
Yrkande
S-gruppen med bifall av Dick Andersson (SD) yrkar att förvaltningen får i
uppdrag att utreda kostnaderna av en renovering och tillbyggnad av bowlinghallen och att man även tar fram ritningar på hur en färdig bowlinghall kommer
att se ut vid kvarteret fritiden.
Beslutsordning
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden ska besluta om ett
utredningsuppdrag enligt S-gruppens och SD´s yrkande. Votering begärs och
genomförs. Ja för S-gruppens yrkande och Nej för att inget utredningsuppdrag
ska ges.
Omröstningsresultat
Ja
Ulla Hansson
Ann-Kristin Petersson
Johan Ederström
Gunnel Nilsson
Rut Björkström
Matija Rafaj
Pia Johansson
Ulla-Britt Storck
Sunniva Saga Bergh
Dick Andersson
Christer Larsson

X
X
X
X
X
X
6

Nej
X
X
X
X
X

Avstår

5

-

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt S-gruppens och SD´s yrkande.
Skickas till
LJ Bowling
Justerandes sign
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KoF Au § 47

2019/0038

041

Fördelning av överskott från 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens förslag till fördelning av
överskott från 2018.
Sammanfattning av ärendet
Resultatet efter 2018 visar på ett överskott på 1 322 000 kr som fördelas enligt
följande:
1/3 (441 000 kr) tillbaka till kommunstyrelsen
1/3 (441 000 kr) tillbaka till verksamheterna
1/3 (440 000 kr) till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Förvaltningen föreslår att nämnden fördelar sin del av överskottet enligt
följande:
Kultur- och fritidsnämnden, högre nämndkostnader 2019
100 000 kr
Kostnader för biblioteksutredning
70 000 kr
Inredningskonsult Grand
170 000 kr
Buffert
100 000 kr
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-16.
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 19.
Skickas till
Ekonomiavdelning

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF Au § 48

2019/0039

041

Budget 2020-2024
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar Alliansens budgetförslag till
kommunstyrelsen.
Reservationer
Socialdemokratiska gruppen och Sverigedemokraterna reserverade sig beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig mot budgetförslaget då de inte anser att det är i
linje med deras önskade satsningar på ett aktivt, brett och tillgängligt kulturliv,
och inte vill lägga en besparingsbudget när kulturbudgeten redan är låg. Vidare
så vill de se att Teater 16 stöttas fullt ut eftersom det ligger i deras intresse att
satsa på unga vuxna och särskilt då de som ägnar sig åt och brinner för en
verksamhet som tidigare saknats i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska i budgetarbetet för 2020 göra en omvärldsanalys, där man
exempelvis kan se på vilka effekter befolkningsförändringar, förändrad
efterfrågan från brukarna eller förändrad lagstiftning kan få för nämndens
ekonomi. Förvaltningschefen presenterar sin tjänsteskrivelse med förändrade
behov i framtiden, ny lagstiftning, effektiviseringsmöjligheter och
investeringsbehov inför budget 2020-2024.
Alliansens budgetförslag:
Driftbudget
Lovverksamhet
Evenemang
Berättarnätets lokaler
Utveckling turism
Cykelvägar utanför plan
Cykelväg Banvallen
Dramapedagog kulturskolan
Totalt
Effektiviseringsmöjligheter
Uppsägning Friskishallen
Fritidsgården Lagan
Innebandyhallen
Tre sjöbad
Gratis bad pensionärer
Bussturer simskolan
Totalt
Justerandes sign

Eventuellt statliga bidrag
Kostnaderna för arrangemang ökar
Tvekan om hyresansvar
Svårt att bedöma kostnad
””Eventuellt statliga stöd

400 000 kr
200 000 kr
55 000 kr
300 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
350 0000 kr
1 505 000 kr

Hjortsbergshallen klar hösten 2020
Litet behov, tänkbart samarbete BUN
Nyttan svårbedömd
Kvalitetssäkra resterande bad
Likställighet Ryssby och Lidhult
Tillhör barn- och utbildningsförv.

440 000 kr
600 000 kr
100 000 kr
30 0000 kr
300 000 kr
100 000 kr
1 570 000 kr
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Kultur- och fritidsnämnden
Intäkter
Höjda biljettpriser
Extra satsning
Lokal 16
Investeringar

Musikriket

25 000 kr

1/3 av föreningens sökta stöd.
Fokusgrupp ”Unga vuxna”
Enligt förvaltningens förslag

320 000 kr

S-gruppens budgetförslag:
Lovverksamhet
Utveckling turism
Dramapedagog/muntligt berättande
Sarg A-hallen
Nya bassängtäcken
Vattenbehandling badanläggningen
Kylanläggning Ljungby Arena
Totalt

Driftbudget
200 000 kr
100 000 kr
700 000 kr

1 000 000 kr

Investering

800 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
850 000 kr
2 800 000 kr

Kultur- och fritidsnämnden ajourneras sig för diskussioner mellan kl.11.3012.00. Därefter lunchrast mellan kl.12.00-13.00
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse och förslag till budgetäskanden
2019-04-12. Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 20.
Yrkanden
Sverigedemokraterna lämnar följande ändrings och tilläggsyrkanden gällande
budget 2020:
 Driftkostnad för Teater 16 tas bort.
 Renovering Biblioteket, 15 000 000 kr.
 Investering ny sarg flyttas till 2021.
 Investering i friidrottsarenan flyttas till 2020.
Sverigedemokraternas besparingar/effektiviseringar:
 Fritidsgården i Lagan läggs ner
 Innebandyhallen
 Prishöjning Musikriket
 Sälja magasinerade möbler från Tingshuset
 Bussturer för simskola
Beslutsordning
Ordföranden ställer S-gruppens och Alliansens förslag mot varandra och finner
att kultur- och fritidsnämnden följer Alliansens förslag. Votering begärs och
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
genomförs. Propositionsordningen är Ja för S-gruppens förslag och Nej för
Alliansens förslag.
Omröstningsresultat
Ja
Ulla Hansson
Ann-Kristin Petersson
Johan Ederström
Gunnel Nilsson
Rut Björkström
Matija Rafaj
Pia Johansson
Ulla-Britt Storck
Sunniva Saga Bergh
Dick Andersson
Christer Larsson

Nej
X
X
X
X
X

Avstår

X
X
X

3

5

X
X
X
3

Kultur- och fritidsnämnden följer Alliansens budgetförslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas tilläggsyrkande om att flytta
investeringskostnaden för sarg till 2021 och finner att kultur- och
fritidsnämnden följer Alliansens förslag. Votering begärs och genomförs.
Propositionsordningen är Ja för 2020 och Nej för 2021.
Omröstningsresultat
Ulla Hansson
Ann-Kristin Petersson
Johan Ederström
Gunnel Nilsson
Rut Björkström
Matija Rafaj
Pia Johansson
Ulla-Britt Storck
Sunniva Saga Bergh
Dick Andersson
Christer Larsson

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

Nej

Avstår

X
X
2

-

Kultur- och fritidsnämnden följer Alliansens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas tilläggsyrkande om att flytta
investeringskostnaden för friidrotten till 2020 och finner att kultur- och
fritidsnämnden följer Alliansens förslag. Votering begärs och genomförs.
Propositionsordningen är Ja för 2021 och Nej för 2020.
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Omröstningsresultat
Ulla Hansson
Ann-Kristin Petersson
Johan Ederström
Gunnel Nilsson
Rut Björkström
Matija Rafaj
Pia Johansson
Ulla-Britt Storck
Sunniva Saga Bergh
Dick Andersson
Christer Larsson

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

Nej

Avstår

X
X
2

-

Kultur- och fritidsnämnden följer Alliansens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas tilläggsyrkande om att investeringskostnaden för biblioteket ska läggas på 15 000 000 kr och finner att kultur- och
fritidsnämnden följer Alliansens förslag. Votering begärs och genomförs.
Propositionsordningen är Ja för Alliansens förslag kr och Nej för
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat
Ulla Hansson
Ann-Kristin Petersson
Johan Ederström
Gunnel Nilsson
Rut Björkström
Matija Rafaj
Pia Johansson
Ulla-Britt Storck
Sunniva Saga Bergh
Dick Andersson
Christer Larsson

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
5

X
X
2

4

Kultur- och fritidsnämnden följer Alliansens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas besparingar/effektiviseringar mot
Alliansens förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden följer Alliansens
förslag. Votering begärs och genomförs. Propositionsordningen är Ja för
Alliansens förslag och Nej för Sverigedemokraternas förslag.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Ulla Hansson
Ann-Kristin Petersson
Johan Ederström
Gunnel Nilsson
Rut Björkström
Matija Rafaj
Pia Johansson
Ulla-Britt Storck
Sunniva Saga Bergh
Dick Andersson
Christer Larsson

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
5

X
X
2

4

Kultur- och fritidsnämnden följer Alliansens förslag.
Skickas till
Kommunstyrelse.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF Au § 49
Ekonomiuppföljning till och med mars 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ekonomiuppföljning för mars 2019.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF Au § 50

Information från presidie och rådsrepresentanter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationer.
Sammanfattning av ärendet
Minnesanteckningar från prestigemöte mellan barn- och utbildning-, kultur- och
fritid- och socialnämnden 2019-04-12.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF Au § 51

Meddelande
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationer.
Sammanfattning av ärendet
Ljungbergsmuseets årsredovisning för 2018.

Justerandes sign
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