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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns digitala anslagstavla.
Nämnd/styrelse

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

27 februari 2019

Överklagningstid

5 – 26 mars 2019

Anslaget

5 mars 2019

Anslaget bortplockat

27 mars 2019

Förvaringsplats
för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, Ljungby

Underskrift

Ann-Kristin Gunnarsson
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 14

Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden stryker punkt 10 på dagordningen eftersom den har
blivit dubbel.
Sammanfattning av ärendet
Punkt 2 och punkt 10 på dagordningen har blivit dubbel och därför föreslås att
punkt 10 stryks.
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KoF § 15

2019/0005

109

Aktivitetsplan för jämställdhet 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens
jämställdhetsplan för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun ska vara en arbetsplats där medarbetare, chefer och
förtroendevalda värnar om respekt och trygghet för varje person. Vi ska i
kommunen kunna vara med och forma framtiden lika mycket oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt för en jämställd verksamhet
genom att kontinuerligt lyfta jämställdhet på sina arbetsplatsträffar och genom
att arbeta med en gemensam jämställdhetsplan.
• Förvaltningens jämställdhetsarbete bedrivs inom befintlig budget.
• Jämställdhetsombud utses av respektive verksamhetschef.
• Kultur- och fritidsförvaltningens jämställdhetsombud träffas minst 2 ggr/år.
• Aktiviteterna följs upp på arbetsplatsträffar och i ledningsgruppen.
• Rapport till Kultur- och fritidsnämnden ges en gång per år.
• Huvudansvarig: Kultur- och fritidschef.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-30 samt förslag till jämställdhetsplan
för 2019.
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KoF § 16

2018/0082

880

Utredning av förutsättningar för framtida
bibliotek/mötesplats
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för redogörelsen.
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2017 lämnar kommunstyrelsens arbetsutskott ett uppdrag om att påbörja
processen med ett nytt bibliotek med kompletterande verksamhet och i februari
2018 beviljade kommunstyrelsen pengar till en utredning av förutsättningarna
för framtida bibliotek/mötesplats.
Vid dagens sammanträde informerar bibliotekschefen tillsammans med
bibliotekarier om omvärldsbevakning som gjorts.
Christine Rohde från konsultföretaget Creacon presenterar skisser på var ett
framtida bibliotek kan placeras och hur det kan utformas. Platsen som föreslås
för att biblioteket ska fylla funktionen som mötesplats är mitt i centrum mellan
Grand och Tellushuset. Förslaget visar ett bibliotek i två våningsplan som även
kan inrymma turistbyrå.
Därefter presenterar kommunens fastighetschef jämförelser med att bygga nya
lokaler och renovera befintliga bibliotekslokaler.
Miljö- och byggförvaltningens miljöinspektör informerar också om
misstankarna om föroreningar som kan finnas i marken. Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet för detta och provtagningar kommer att tas framöver.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 17

2018/0070

820

Förstudie kvarteret Fritiden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för redogörelsen.
Sammanfattning av ärendet
En förstudie över kvarteret Fritiden gjordes 2013. Denna har nu uppdaterats
efter de förändringar som skett fram till idag. Sunnerbohov och Troja-hallen har
utvecklats till Ljungby Arena, omklädningsbyggnaden vid Kronoskogsbadet är
riven och friidrottsarenan är kompletterad med belysningsanläggning. I närområdet har det etablerats frisbee-golf och utegym. Idag bedrivs en bred
verksamhet med flertalet idrotter inom området men i princip arrangeras inga
kulturevenemang.
Förstudien visar på följande behov:
• Det föreligger behov av en matcharena för ett flertal bollsporter.
• Bowlinganläggningen har under lång tid haft behov av att utökas.
• Det föreligger behov att öka funktion, komfort och attraktivitet för
anläggningarna.
• Vid matcharrangemang saknas parkeringsplatser.
• Området behöver profilera sig mot infarten längs Märta
Ljungbergsvägen.
• Anläggningarnas flexibilitet måste utökas, så att kulturarrangemang,
mässor m.m. kan anordnas.
Förstudien omfattar en kartläggning av förutsättningarna för investeringar, en
precisering av lokalbehov samt en redovisning av en framtidsvision för
utveckling av hela området nu och i framtiden.
I steg 1 visas att en multihall kombinerad för bollsporter och kulturevenemang
behövs. Nuvarande bowlinghall skulle behöva byggas ut med fler banor. Även
nödvändiga verksamhetsförändringar i nuvarande Sunnerbohallen behöver
genomföras. Ur ett folkhälsoperspektiv behövs en spontanidrottsplats utomhus
där bland annat skateboard, parkour, basket med mera kan inrymmas. Utöver
detta behöver parkeringsytor och infarter mot kvarteret Fritiden förbättras.
I steg 2 ser man att nuvarande simanläggning i snar framtid behöver renoveras
och utökas med fler banor och möjlighet för publikutrymme. Med målet 35 000
invånare år 2035 ser man även att ytterligare en sporthall kan behövas i området.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 18

2019/0016

041

Årsbokslut 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för 2018 innehållande
ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse och måluppfyllnad.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för det ekonomiska utfallet både för
drift och investeringar, verksamhetsberättelse och måluppfyllnad för 2018.
Beslutsunderlag
Ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse och måluppfyllnad.

Skickas till
Ekonomiavdelningen.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 19

2019/0017

002

Revidering av delegeringsordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den av förvaltningen föreslagna
revideringen av kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning.
Sammanfattning av ärendet
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-12-19 § 87 antogs en
ny verksamhetsplan för stöd till föreningar och arrangemang. Det som
tidigare kallats för bidrag har nu bytt namn till stöd. Dessutom har något
stöd försvunnit och annat tillkommit. Därför behöver delegeringsordningen
uppdateras. Förändringarna är rödmarkerade i förslaget från förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-14 samt föreslagen
delegeringsordning.
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-13 § 4.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 20

2018/0071

002

Utökad attesträtt
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger Granita Muhaxhiri attesträtt för ansvar 71500
Bibliotek tills att en nya bibliotekschef tillträtt.
Sammanfattning av ärendet
Bibliotekschefen har sagt upp sig och slutar 28 februari 2019. Granita
Muhaxhiri kommer att gå in som tillförordnad chef på biblioteket fram tills
att en nya chef har tillträtt. Under denna tid föreslås Granita få attesträtt för
ansvar 71500 bibliotek.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05.
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-13 § 5.
Skickas till
Ekonomiavdelningen.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 21

2018/0075

805

Bidragsansökan Lagans golfklubb
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår Lagans Golfklubbs ansökan om extra
föreningsstöd.
Sammanfattning av ärendet
Lagans golfklubb utsattes i oktober 2018 för vandalisering av klubbens 18hålsbana, hål 5 och hål 12. Någon eller några har kört med bil på banan.
Någon eller några har använt både fairways och greener som halkbana.
Lagans Golfklubb beräknar att iordningställandet kostar 480 000 kronor
och ansöker hos kultur- och fritidsnämnden om ett extra föreningsstöd.
Förvaltningens bedömning och överväganden:
Kultur- och fritidsförvaltningen har haft samtal med Lagans Golfklubb och
Länsförsäkring Kronberg. Från Länsförsäkring Kronobergs skadeavdelning
har följande uppgifter lämnats. Vid skadegörelse eller vandalisering som
utförs med ett fordon som är trafikförsäkringspliktigt och där en person
eller fordon inte går att identifiera ska ett krav på ersättning för
iordningställande ställas till Trafikförsäkringsföreningen. Klubben föreslås
att gå vidare med ett ersättningsanspråk från Trafikförsäkringsföreningen.
Lagans Golfklubb kan söka ett investeringsstöd från kommunen där
maxbeloppet är 25 000 kr enligt den av kultur- och fritidsnämnden antagna
verksamhetsplanen för stöd till föreningar och arrangemang.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08.
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-13 § 6.
Skickas till
Lagans golfklubb.
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KoF § 22

2019/0002

870

Yttrande över Ljungby kommuns framtagande av nytt
kulturmiljöprogram
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner det av förvaltningen föreslagna yttrandet.
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.
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 kulturmiljöer som är upptagna i kulturmiljöprogrammet.
Yttrande:
- Kultur- och fritidsförvaltningen är positivt inställda till att ett
förnyat kulturmiljöprogram tas fram då de föregående
kulturmiljöunderlagen är föråldrade.
- Inför beslut ska inkomna synpunkter tas hänsyn till. Texten måste
generellt ses över och bli mer enhetlig. Språket ska vara enkelt och
lätt att förstå. Undvik för krångliga uttryck.
- Bild och kartmaterial bör också ses över, i nuläget är det varierad
kvalité på bilderna och kartorna är suddiga.
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Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningens beredning:
Samrådet har pågått från den 11 december 2018 - 11 januari 2019 för
allmänheten. 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 sägen om de upptagna kulturmiljöområdena i programmet.
De berörda politiska nämnderna har fått förlängd remisstid med tanke på ny
mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-04.
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-13 § 7.
Skickas till
Planavdelningen.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 23

2019/0016

860

Avtal långsiktigt kulturstöd Berättarnätet Kronoberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner det av förvaltningen föreslagna
avtalsförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Berättarnätet Kronoberg, bildades 1990, är en ideell förening som bedriver
verksamheten Sagobygden, i vilken ingår; Ljungby Berättarfestival, Sagomuseet
samt Sägenplatsema i Alvesta, Ljungby och Älmhults kommuner. Föreningen
arbetar med det immateriella kulturarvet, muntligt berättande och för att den
muntliga berättartraditionen förs vidare. Sagobygden är nu upptagen på
UNESCO:s register över goda exempel på hur man kan arbeta med att trygga
immateriella kulturarv, den muntliga berättartraditionen.
Förändringar i avtalet:
• I avtalet läggs en rubrik till som beskriver Ljungby kommuns
fokusområde ”Berättartraditionen”.
• Guidade bussturer läggs till som exempel på hur föreningen verkar för
att stärka det immateriella kulturarvet. Kultur på bygden tas bort som
exempel då det arrangemanget inte är aktuellt för år 2019.
• Ändrar formuleringen i punkten som handlar om hur vi tillsammans kan
utforma framtida överenskommelser.
• Berättarnätet Kronoberg informerar om sin verksamhet i Ljungby
kommuns kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnd vid ett
tillfälle per år.
• Arrangemanget ”Berättelser och Musik i sommarkväll” på Ljungby
Gamla Torg lyfts ur verksamhetsstödet och läggs under rubriken ”Köp
av tjänster”.
• Utbetalning görs vid två tillfällen per år istället för fyra.
• Bibliotekets köp av tjänsten ”Sagostunder” tas med i avtalet.
Förvaltningens bedömning och överväganden:
Berättartraditionen är stark och kommunen bör utveckla och ta tillvara på bland
annat Sagobygdens redan etablerade varumärke med kopplingar till Unesco som
kan locka till sig mer kultur. Berättartraditionen är även ett av de tre utpekade
fokusområdena som Ljungby kommun arbetar med för att uppfylla
kommunvisionen ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans.
35 000 invånare år 2035”. De andra två områdena är ”vatten” och ”unga vuxna”.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-06.
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-13 § 9.
Skickas till
Berättarnätet Kronoberg.
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KoF § 24

2018/0061

870

Tilläggsäskande renovering Grand
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tilläggsäskar 4 752 000 kr för renovering av Grand.
Sammanfattning av ärendet
I pågående projektering har man upptäckt att ombyggnationen inte omfattats
med avsatta medel för inredning, scenteknik, tillbyggd kafeteria, entréparti,
utemiljö, ommålning av fasad, konstruktion och oförutsedda kostnader 10%.
Projektledningen har lyft ärendet på två styrgruppsmöten där presidierna i
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och
förvaltningscheferna gett direktiv för hur projektet ska drivas vidare.
På det andra styrgruppsmötet den 11 februari 2019 beslutades det att kultur- och
fritidsnämnden äskar tillägg för två olika scenario:
1. Alla delar som projektledning har lyft fram. Detta avser kostnader för att
bygga till kafeteria, scenteknik, utemiljö, inredning, konstruktion,
ommålning fasad samt 10 % oförutsedda kostnader.
Kostnaden är beräknad till 4 752 000 kr.
2. Utvalda delar som prioriteras av verksamheten - tillbyggd kafeteria,
scenteknik och inredning.
Kostnaden är beräknad till 3 500 000 kr.
Ett rikt och brett kulturliv är en viktig del i arbetet att göra en kommun attraktiv
att flytta till, bo i och stanna kvar i. Grand är idag i kommunal ägo och ett viktigt
landmärke i Ljungby stad. Huset inrymmer en värdefull atmosfär som gammalt
kulturhus, vilket är viktigt att bevara. Byggnaden är från 1905, tillbyggd i
etapper och är även K-märkt. Det betyder att renovering ska ske med varsamhet
och att karaktärsdrag bevaras i så stor utsträckning som det är möjligt.
Förvaltningen ser att en helhetssatsning på Grand är att föredra. I enlighet med
kommunvisionen om att bli 35 000 år 2035 så bör även stadens givna
scenkonsthus ingå i utvecklingen.
Bidragande faktor till att medel tilläggsäskas är dels ändrade förutsättningar
under projekteringen, rekommendationer från styrgruppen och en framskjuten
tidplan för projektet.
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Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att:
a) Tilläggsäska 4 752 000 kr för renovering av Grand.
b) Tilläggsäska 3 500 000 kr för renovering av Grand
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05.
Yrkanden
S-gruppen med bifall av Johan Ederström (M), Rut Björkström (KD) och
Masoda Said Zade (V) yrkar för alternativ a) Tilläggsäska 4 752 000 kr för
renovering av Grand.
Gunnel Nilsson (C) med bifall av Dick Andersson (SD) yrkar för alternativ b)
Tilläggsäska 3 500 000 kr för renovering av Grand.
Beslutsordning
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden
beslutar att tilläggsäska 4 752 000 kr för renovering av Grand.
Skickas till
Kommunfullmäktige.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 25

Biblioteksplan 2017-2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Bibliotekschef Lina Holmér redogör för uppföljningen av Ljungby kommuns
biblioteksplan för 2017-2019.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 26

Teater 16/Lokal 16
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Projektledare för Teater16/Lokal 16, Jonas Jansson informerar om föreningens
projekt ”Vår scen” som drivs med medel från Allmänna arvsfonden. Projektet
sträcker sig mellan 2017-2019.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-02-27

19(21)

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 27

2018/0079

Fritidsgårdens lokaler i Lagan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för redogörelsen.
Sammanfattning av ärendet
Fritidsgårdens lokal i Lagan är inte tillgänglighetsanpassad. Fritidsgårdsverksamheten bedrivs med tillfälligt bygglov och förhandsbesked har givits om
att permanent bygglov med största sannolikhet inte kommer att beviljas.
Verksamheten saknar även en ändamålsenlig utemiljö.
Barn- och utbildningsnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att ta fram ett
förslag avseende utbyggnad av Åbyskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen
och kultur- och fritidsförvaltningen har därför diskuterat möjligheten med en
fritidsgård intill Åbyskolan. Vi ser med fördel att fritidsgården byggs intill
skolan och att vissa skollokaler kan användas av fritidsgården. Vårt förslag är att
kultur- och fritidsförvaltningen får uppdraget att ta fram ett förslag till byggnad
för fritidsgårdsverksamhet vid Åbyskolan
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-12-18 § 84 togs följande
beslut: Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att ta fram ett förslag till byggnad för fritidsgårdsverksamhet vid Åbyskolan
samt andra alternativa lokaler i upptagningsområdet. En medborgardialog bland
barn och ungdomar ska göras samt ungdomsrådet ska tillfrågas i ärendet.
Fritidsgårdschef Helena Persson redogör för enkäten som gjorts bland barn och
ungdomar i årskurs 4-9 på Åbyskolan. Enkäten visar tydligt att de helst ser en
fritidsgård vid Åbyskolan.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-02-27

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 28

Information från presidie och rådsrepresentanter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Följande minnesanteckningar redovisas till nämnden:


Justerandes sign

Minnesanteckningar från presidiemöte 2019-02-11 med
kommunstyrelsen, tekniska-, miljö- och bygg- och kultur- och
fritidsnämnden.
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-27
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § 29

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



Justerandes sign

Riksteatern Ljungbys visar teatern Sällskapsrummet 28 februari 2019.
Smålandsidrottens nyhetsbrev nr 1 2019.

