Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

1(24)

Kultur- och fritidsnämnden
Tid och plats
Beslutande

Övriga
deltagande

19 juni 2019, kl.08.15-11.35.
Läsrummet Ljungby bibliotek, Norra Järnvägsgatan 8, Ljungby
Ulla Hansson (M), ordförande
Josef Tingbratt (KD), ersättare för Rut Björkström (KD) 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)
Inger Jeppsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef
Ann-Kristin Gunnarsson, förvaltningssekreterare
Emelie Olsson, kulturstrateg
Christer Karlsson, fritidsstrateg
Helena Persson, fritidsgårdschef
Anna-Lena Ljungberg, arkivarie

Åhörare
Justerare

Ann-Kristin Petersson (M)

Justeringens
tid och plats

Kultur- och fritidsförvaltningen

Paragrafer

52-69

Sekreterare

Ann-Kristin Gunnarsson

Ordförande

Ulla Hansson (M)

Justerare

Ann-Kristin Petersson (M)

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

2(24)

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

19 juni 2019

Tillkännagivandet
publicerat

2019-06-26

Överklagningstid

2019-06-26 – 2019-07-17

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Justerandes sign

2019-07-18
Kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, Ljungby

Ann-Kristin Gunnarsson

Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

3(24)

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 52

2019/0029

214

Yttrande över detaljplan för Björnen 1 och del av Ljungby
7:83
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig tveksam till detaljplanen som innebär en
inskränkning av planlagt fritidsområde. Inskränkningen av fritidsområdet är
olämpligt ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett samhälles attraktivitet, vilket inte
är förenligt med kommunens vision.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med planläggningen är att upprätta en detaljplan för fastigheterna Björnen
1, Ljungby 7:83 med flera och då möjliggöra en ny förskola i två plan och ett
särskilt boende för äldre med trygghetsboende och en skola årskurs 7–9. I dagsläget är planområdet detaljplanerat för idrotts- och friluftsliv, skola och park och
därför behövs en ny detaljplan tas fram.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Den tilltänkta förskolan kommer att placeras på ett område som idag inrymmer
en spontanfotbollsplan och som används av barn och ungdomar. Skateboardparken var beslutad att ligga på den aktuella platsen, men har nu av kultur- och
fritidsnämnden flyttats till grönområdet vid Ljungby Arenas entré. Anledningen
till detta var att skateparken skulle hamna i skymundan bakom förskolebyggnaden, vilket inte är lämpligt eftersom en skatepark ska placeras lätt
tillgänglig och insynsöppen. Detta har medfört att ytterligare en fotbollsplan
måste flyttas och att det på kvarteret Fritiden endast kommer att finnas en
fotbollsplan framöver. Kultur- och fritidsnämnden kommer att få kostnader för
att flytta fotbollsplanen och extra kostnader för att uppgradera två fotbollsplaner
på Lagavallen.
Ljungby discgolfbana, som för övrigt är mycket populär, kommer också att få
flyttas delvis eller helt. Föreningen anser att tävlingsverksamheten med fördel
kan flyttas. För allmänt bruk av banan ligger den strategiskt bra i ett härligt
grönområde. För ett samhälles attraktivitet och ur folkhälsoperspektiv är det
viktigt att idrott-, fritids- och kulturarenor inryms i stadsplaneringen.
Kommunfullmäktige har beslutat att Ljungby kommuns vision är 35 000
invånare år 2035. Detta beslut ställer krav på att inte inskränka på
planlagda idrotts- och friluftsområden, utan tvärtom se vikten av dessa och
värna om dem.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

Kultur- och fritidsnämnden
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-10.
Skickas till
Miljö- och byggförvaltningen.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 53

2019/0025

800

Yttrande över medborgarförslag om att dela upp kulturoch fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, samt rikta ett tack till medborgaren som skrivit förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Till kultur- och fritidsnämnden inkommer 2019-03-06 ett medborgarförslag om
att kultur- och fritidsnämnden bör delas upp i två skilda nämnder. Medborgaren
anser att det är väsentligt skilda arbetsuppgifter mellan kultur och fritidsnämnderna och att det borde vara olika förtroendevalda som ansvarar för dessa
verksamheter.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsnämnden utför kommunens uppgifter inom kultur-, idrott- och
fritidsområdet och ansvarar för folkbiblioteken, kulturskolan, fritidsgårdarna,
Ljungby Gamla Torg, turism och besöksnäring. Som ett gemensamt tema och
som en röd tråd genomgående för kultur- och fritidsnämndens verksamheter är
barn, unga och vuxnas fria tid. På den fria tiden utövas olika intressen och
ofta i en ständig rörelse mellan kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Allt mer
verkar den fria tiden få en ökad betydelse för det egna välbefinnandet. Ur ett
folkhälsoperspektiv lyfter forskningen fram betydelsen av att vi rör på oss och
tar del av kreativa uttrycksformer. Vi vet att en aktiv fritid i kombination med
avkoppling bidrar till ett friskare och hälsosammare liv. Det är viktigt att röra på
sig och motionera. Det är också viktigt att berika själen med kulturens olika
uttrycksformer som stimulerar kreativt tänkande.
Ur ett helhetsperspektiv är det klara fördelar om en nämnd ansvarar för
verksamheter som berör människors fria tid. Förståelsen och respekten för olika
aktiviteter och uttrycksformer berikar istället för att riskera hamna i olika
”stuprör” med negativa effekter som påverkar samarbete och ekonomi.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-21.
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 21.
Skickas till
Kommunstyrelsen.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 54

2019/0054

800

Val av observatör till Sven och AnnMargret Ljungbergs
stiftelse
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Matija Rafaj (S) till observatör i Sven och
AnnMargret Ljungbergs stiftelse.
Sammanfattning av ärendet
Region Kronoberg har en observatör invald till Sven och AnnMargret
Ljungbergs stiftelse. Därför föreslås att Ljungby kommun jobbar på samma sätt.
Lämpligt är att detta är en representant från kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 22.
Skickas till
Ljungbergmuseet.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 55

2019/0037

866

Medborgarförslag – Flytta skulpturen av Hjalmar Branting
till centrum
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget om att flytta skulpturen och tackar
för medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta statyn Hjalmar Branting till en
mer synlig plats i Ljungby centrum. Medborgaren motiverar flytten genom att
den är osynlig för många där den står idag och om statyn flyttas skulle den
intressanta historien om konstverkets skapare få mer uppmärksamhet.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Statyn står idag som ett minne av forna folkets park. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att statyn inte ska flyttas eftersom den då tappar
kopplingen till platsen. I den digitala konstguiden "Konst under bar himmel"
finns en längre beskrivning om statyns placering.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15.
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 23.
Skickas till
Medborgaren och kommunfullmäktige.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 56

2019/0047

866

Medborgarförslag – Låt skulpturen av Hjalmar Branting så
kvar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden bifallet medborgarförslaget och låter skulpturen av
Hjalmar Branting stå kvar vid gamla folkparken samt tar med förslaget om ett
berättarbord i framtida planering. Ett tack skickas till medborgaren för inskickat
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att låta statyn av Hjalmar Branting stå
kvar vid gamla folkparken samt att komplettera med ett berättarbord.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att statyn inte ska flyttas då den skulle
tappa kopplingen till platsen. Förvaltningen tar med medborgarens förslag, om
att upprätta ett nytt berättarbord, till framtida planering.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-27.
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 24.
Skickas till
Medborgaren och kommunfullmäktige.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 57

2018/0063

805

Motion – Stöd till Ryssby garveri
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden bifaller motionen och ger förvaltningen i uppdrag att
se över möjligheten till ett ökat stöd till Ryssby garveriförening samt att ändra
stödformen till ett långsiktigt kulturstöd.
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit om att öka det kommunala stödet till Ryssby garveriförening med motiveringen att ”garveriet är unikt och borde vara ett av
kommunens bästa turistmål.”
Förvaltningens bedömning och överväganden
Ryssby garveriförening får idag ett stöd på 4 000 kronor per år som egentligen
är riktat till hembygdsföreningar. Stödformen till föreningen borde ändras till ett
långsiktigt kulturstöd. Det är förvaltningen som avgör vilka föreningar som får
långsiktigt kulturstöd. Stödet riktar sig mot kulturföreningar som ordnar
löpande, årligen återkommande, offentligt riktade kulturarrangemang. Stöd ges
även till föreningar som håller specifika kulturyttringar levande genom regelbundna träffar. Beslut om stöd och uppdrag görs vid dialogträffar då
representant från föreningen och förvaltningen träffas.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-27.
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 25.
Skickas till
Kommunfullmäktige.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 58

2019/0048

805

Dörarps IF ansöker om investeringsstöd till allmänna
samlingslokaler
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Dörarps IF ett kommunalt stöd till
investering i sin lokal. Förutsättningen till det ekonomiska stödet är att ansökan
även beviljas av Boverket.
Sammanfattning av ärendet
Dörarps IF ansöker om 86 000 kronor i statsbidrag för investering till allmänna
samlingslokaler. En förutsättning för ett beviljande av stöd är att kommunen
beviljar 30% av det ansökta beloppet, vilket innebär 25 800 kronor.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt vårt regelverk för ansökningar till Boverket så uppfyller Dörarps IF dessa
och har rätt till kommunalt stöd. Det följer kultur- och fritidsnämndens mål
genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott bidrar
vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-28.
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 26.
Skickas till
Dörarps IF.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 59

2019/0048

806

Avgift för hyra av Ljungby Arena med golv
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta de föreslagna avgifterna för hyra
Ljungby Arena med golv och att avgiften börjar gälla 2019-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Efter beslut i kommunstyrelsen har två nya golv inköpts för att möjliggöra att
Ljungby Arena används till olika evenemang. Nu finns golven på plats och
avgift för hyra med golv krävs för att få igång användandet och marknadsföring
av Ljungby Arena som evenemangsarena.
Förvaltningens bedömning och överväganden
En uthyrning av Ljungby Arena med golv följer kommunvisionen och kulturoch fritidsnämndens mål om att skapa och utveckla mötesplatser med kultur och
idrott som berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande.
För att ha möjlighet till en uthyrning ska vi ha en dialog med IF Troja-Ljungby.
En hänsyn till ishockeysäsongen är ett måste samtidigt som föreningen enligt
vårt avtal ska möjliggöra att Ljungby Arena blir tillgänglig även under ishockeysäsongen. Enligt vårt avtal är Ljungby Arena isbelagd vecka 26-15. Från vecka
16-25 är Ljungby Arena isfri och vår möjlighet till uthyrning är enklare då ingen
hänsyn till annan aktör behöver tas.
Förvaltningens förslag till avgift för att hyra Ljungby Arena med golv:
Dag 1 inklusive golv
44 000 kronor exklusive moms
Per efterföljande dag
22 000 kronor exklusive moms
I priset ingår:
Normal städning av allmänna utrymmen och toaletter.
Tillgång till Ljungby Arena från kl.08.00 dag 1.
Tillgång till Ljungby Arena från kl.08.00 efterföljande dagar.
Tillgång till Ljungby Arena på annan tid sker efter överenskommelse.
Tilläggstjänster:
Linjemarkering vid sportevenemang
Extra städ
Extra driftpersonal

5 000 kronor per tillfälle
400 kronor per timme
400 kronor per timme

Hyresgästen/arrangören ansvarar för tillstånd och eventuella kringaktiviteter,
markeringsövervakning och brandskydd.
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-28 inklusive bilaga.
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 27.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 60

2019/0050

800

Medarbetarenkäten 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens
information om den fortsatta processen utifrån svaren från medarbetarenkäten
2018.
Sammanfattning av ärendet
Vartannat år genomförs en medarbetarenkät bland Ljungby kommuns anställda.
Så gjordes 2018 och sammanställning av svaren har presenterats och diskuterats
på varje APT. Tillsammans har arbetsplatsen kommit fram till några områden
som de vill arbeta vidare med. Förvaltningscheferna ska utifrån resultatet och
handlingsplanerna redovisa hur förvaltningen tänker arbeta vidare i Fösam och i
respektive nämnd. Förvaltningscheferna redovisar förvaltningens handlingsplan
för personalutskottet den 3 juni. Kultur- och fritidsnämnden får redovisningen
den 19 juni. I kultur- och fritidsförvaltningen kommer alla handlingsplaner
redovisas på Fösam och i nämnden 2019-11 och 2020-05.
Biblioteket och Fritidsgården:
 Tillit och ömsesidig respekt.
 Bra laganda.
 Behandla motsättningar öppet och ärligt.
Kv Fritiden:
 Arbetsplatsmål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.
 Tillit och ömsesidig respekt.
 Behandlas motsättningar öppet och ärligt.
Kulturskolan:
 Uppföljning av mål.
 Utvärdering av verksamheten.
 Rutiner för nyanställda – mentorskap.
Förvaltningskontoret:
 Stresshantering
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-20.
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 28.
Skickas till
Personalutskottet.
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 61

2019/0053

071

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete
Beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen godkänner förvaltningens uppföljning av 2019
årssystematiska arbetsmiljöarbete.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 201: 1 § 11. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt.
Uppföljningen sker genom att innehållet i olika delar av arbetsmiljöreglerna
jämförs med det arbetsmiljöarbete som faktiskt bedrivs. Aktuell uppföljning ska
genomföras i samråd med berörda fackliga organisationer. Det som inte fungerar
bra ska förbättras/åtgärdas omedelbart eller tas upp i handlingsplanen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har använt sig av arbetsmiljöverkets
självskattningsverktyg. Respektive chef, skyddsombud och medarbetare har
gjort självskattningen. Förvaltningschefen ansvarar för att uppföljningen görs i
samtliga verksamheter och rapporterar det sammanlagda resultatet till kulturoch fritidsförvaltningen. Samtliga chefer gör en handlings-plan för att förbättra
arbetsmiljöarbetet i respektive verksamhet. Redovisning sker till förvaltningschef och samrådsgruppen för kultur- och fritidsförvaltningen.
Sammanställning
4§ Samverkan
5§ Arbetsmiljöpolicy
5§ Rutiner
6§ Uppgiftsfördelning
6§ Uppgiftsförd. o kunskap
7§ Arbetstagarnas kunskaper
7§ Introduktion o kännedom
7§ Instruktioner
8§ Undersökning riskbedöm
9§ Utreda ohälsa, olycksfall
10 § Åtgärder handlingsplan
10 § Uppföljning åtgärder
11 § Uppföljning SAM-arbetet
12 § Extern sakkunnig hjälp
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2015
4.2
4.2
3.5
4.1
3.6
3.6
3.8
3.5
3.7
4.5
3.2
3.6
4.1
4.8

2017
4.0
4.0
3.7
4.7
4.2
4.0
4.0
4.1
4.3
4.4
4.0
3.4
4.2
4.7

2019
4.4
3.9
3.7
4.2
4.2
4.1
4.1
4.1
4.4
4.3
4.5
4.3
4.6
4.8
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-04.
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 29.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 62

2019/0051

004

Dokumenthanteringsplan VerkSAM Plan 1.1 för kulturoch fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen dokumenthanteringsplan. Tidigare
dokumenthanteringsplan upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Sydarkivera tagit fram ett
förslag till en dokumenthanteringsplan gemensam för hela kommunen. Tidigare
har varje förvaltning utarbetat en egen plan för hur analoga och digitala
dokument ska hanteras. Nu föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen fastställer en kommungemensam plan, eftersom många av
dokumenten är av samma slag.
Planen bygger på samtliga gallringsråd utgivna av Riksarkivet samt SKL och
innehåller därför gallringsbeslut för kommunens samtliga nämnder och bolag.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2018 att fastställa förslaget till
kommungemensam dokumenthanteringsplan att gälla för samtliga nämnder och
bolag från och med 2018-02-01. Därmed upphör tidigare dokumenthanteringsplaner att gälla.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-29.
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 30.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 63

2019/0051

004

Dokumenthanteringsplan för handlingar med liten eller
kortvarig betydelse
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till dokumenthanteringsplan för
handlingar av liten och kortvarig betydelse.
Sammanfattning av ärendet
Att det är viktigt att bevara dokument inser de flesta, men det är minst lika
viktigt att kasta dokument som inte längre behövs eller inte måste bevaras. Det
handlar om att vårda arkivet. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska
bevaras. Det betyder inte att allt behöver sparas. Det finns bestämmelser i
arkivlagen som tillåter myndigheter att förstöra information och uppgifter. I en
kommunal organisation styr kommunens arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner/gallringsplaner.
En dokumenthanteringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse är en
del i arbetet med rättssäker informationshantering. Därför väljer vi att tydligt
peka på vikten av att hantera gallringen av dessa handlingar genom att göra en
separat dokumenthanteringsplan. Planen hjälper anställda att veta vad som kan
kastas direkt eller efter kort tid. Den redovisar också för allmänheten vilka
handlingar som gallras och därför inte kan begäras ut. Att ta bort filer som inte
behövs är dessutom viktigt för att tekniken ska fungera bra. Både lagring och
säkerhetskopiering är resurskrävande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-02-12 § 33.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-29.
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 31.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-06-19

18(24)

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 64
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Stipendier och priser 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande personer tilldelas stipendier och
priser 2019:
2019 års kulturstipendium på 15 000 kr tilldelas Edwin Klaesson.
Edwin Klaesson har förgyllt Ljungbys kulturliv med sitt konstnärliga uttryck
under flera år. Den redan långa meritlistan visar på ett brinnande engagemang
för kulturen. Genom detta stipendium vill vi att Edwin ska nå sina drömmar och
tänka på sin hemort som den plats där skapandet får gro.
2019 års idrottsstipendium på 15 000 kr tilldelas Elias Kenneryd.
Elias Kenneryd är 19 år och brottare. Han har redan tagit tre SM-guld och två
SM-silver. I våras försvarade Elias SM-titeln i viktklass J97 och tillsammans
med landslaget har han deltagit i flera internationella tävlingar. Elias har blivit
rekryterad att studera och tävla för en klubb utanför San Fransisco. Ljungby
kommuns idrottsstipendium bidrar till att förverkliga dessa planer.
2019 års pris för kulturprestation på 10 000 kr tilldelas Berättanätet Kronoberg.
Med Sagobygdens UNESCO-utmärkelse visar Berättarnätet Kronoberg hela
världen på hur den muntliga berättartraditionen kan tryggas och utvecklas.
Ljungby kommun ger därför årets pris för kulturprestation till föreningen
Berättarnätet Kronoberg.
2019 års pris för idrottsprestation på 10 000 kr tilldelas Frida Johansson.
Frida Johansson har sedan 7-års ålder utvecklats som volleybollspelare i
Ljungby Volleybollklubb. Hon har tagit SM-guld med U16-laget i Beach-SM och
nu senast 2019 med U18-laget. Som uttagen i landslagets U16 trupp har hon
deltagit i EM-förkval på Färöarna och sedan EM-kval i Polen 2019. Genom
sina insatser visar Frida att hon vill vara med och föra klubben och Sverige in i
framtiden.
2019 års pris till föreningsledare bam/unga tilldelas Szilard Pilcz.
5 000 kr går till Szilard Pilcz och 5 000 kr till Ljungby simsällskap.
Szilard Pilcz är föreningsledare i Ljungby simsällskap. Som ledare är Szilard
ansvarsfull och driven. Han leder med stort engagemang och tydligt barnperspektiv. Med humor och ett varmt hjärta bekräftar han varje enskilt barn och
får undervisningen glädjefylld.
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Kultur- och fritidsnämnden
Jäv
Christer Larsson (SD) anmäler jäv och deltar inte under detta ärende.
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. Stipendier och priser kommer att delas ut vid musikskolans konsert på
Ljungbydagarna måndag 12 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 32.
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Ekonomiuppföljning till och med maj 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ekonomiuppföljning för maj 2019.
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Delegationsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för beviljade och utbetalade arrangemangs- och
investeringsstöd.
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Ungdomsgården i Ryssby
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Fritidsgårdschef Helena Persson informerar om ungdomsgården i Ryssby.
Gården startades upp när en fond instiftades som skulle gå till barn- och
ungdomar i Ryssby. Den har varit föräldradriven och hyra och verksamhet har
bekostats av fonden. De senaste åren har det varit väldigt lite verksamhet. Nu är
medlen i fonden slut och ungdomsgården avvecklas.
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Information från presidie och rådsrepresentanter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationer.
Sammanfattning av ärendet
Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet 2019-05-16.
Minnesanteckningar från presidiemöte mellan barn- och utbildning-, kultur- och
fritid- och socialnämnden 2019-05-24.
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Meddelande
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationer.
Sammanfattning av ärendet
 Region Kronoberg – Mötesanteckningar och presentation från
Kommunalt forum kultur 2019-05-10.
 Fritidsgården – Enkätsvar från fritidsgårdens genomförda enkät 29-30
april 2019.
 Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 53 – Motion jämställdhet.
 Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 59 – Tilläggsäskande Grand.
 Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 93 – Besparing administrativa tjänster.
 Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 94 – Ändring av datum för
delårsbokslut.
 Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 96 – Uppdrag med aktiviteter för att
öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande
levnadsmiljöer.
 Kommunstyrelsen 2019-05-14 § 104 – Budgethantering för
fokusområden.
 Ljungby IF – Blue News 2 2019.
 Ljungbergmuseet – Vision 2025.
 Smålandsidrotten – Nyhetsbrev nr.3, nr.4, nr.5 2019.
 Sjukstatistik till och med maj 2019.
 Invigning aktivitetsplautegym Ryssby 2019-08-27.
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