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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”.
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