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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.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-02-27

12(21)

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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