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KFN § 59

Fastställande av dagordning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger till ärendet på dagordningen.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna genom Matija Rafaj lämnar in ett nämndinitiativ om att 
bevara Hammarhallen.

Justerandes sign
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KFN § 60

Val av nytt dataskyddsombud

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Patrik Swedensköld till 
dataskyddsombud från och med den 17 augusti 2020. Han ersätter därmed 
tidigare dataskyddsombudet Annika Sandström.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare utsett Annika Sandström som 
dataskyddsombud för nämnden. Annika Sandström har avslutat sin tjänst inom 
Ljungby kommun och nytt dataskyddsombud har rekryterats. Patrik 
Swedensköld ersätter Annika Sandström från och med den 17 augusti 2020 när 
han börjar sin anställning. Nämnden måste formellt fatta beslut om att utse 
dataskyddsombud. Organisatoriskt är Patrik Swedensköld underställd Carina 
Karlund.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-23.
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-26 §38.

Skickas till

Kommunledningsförvaltningen.

Justerandes sign
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KFN § 61 2020/KOF0059 880

Biblioteksplan 2021-2023

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet och tar upp det på 
sammanträdet i oktober 2020.

Sammanfattning av ärendet

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger att alla Sveriges kommuner ska ha 
folkbibliotek och att kommunerna ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. 
Dessa långsiktiga, strategiska planer beslutas av kommunfullmäktige.

Bibboteksplanen bör beskriva hur verksamheten ser ut idag och vilka 
samarbeten som fmns. Planen har dock ett framåtsyftande fokus och skall belysa 
bibliotekens roll i samhällsutvecklingen, bibliotekets uppdrag framöver, vad 
biblioteken ska göra och varför, och hur verksamheten ska utvecklas. En aktuell 
biblioteksplan är också en förutsättning för att kunna erhålla Kulturrådets bidrag 
för läsffämjande insatser.

Innehållet i Ljungby kommuns biblioteksplan tar hänsyn till och utgår från:

• Bibliotekslagen (SFS 2013:801)
• Skollagen (2010:800 2 kap 36 §)
• Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest
• FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter
• FN :s barnkonvention
• Regional biblioteksplan för Region Blekinge och Kronoberg
• Institutet för språk och folkminnen och Sametinget (Nationella 

minoritetsspråk)
• Kommunfullmäktiges beslutade styrmodell för Ljungby kommun
• Ljungby kommuns vision “I Ljungby formar vi framtiden tillsammans”
• Lokala riktlinjer och planer (t ex Kulturplan, Läsfrämjandeplan)

Denna plan antas av kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden 
samt kommunfullmäktige i Ljungby kommun. Bibboteksplanen ersätter 
nuvarande plan och skall revideras vid periodens slut.

Förvaltningen informerar om de yttranden som inkommit. Remisstiden pågick 
till den 31 augusti 2020.
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Beslutsunderlag

Inkomna yttranden samt förvaltningens förslag till biblioteksplan 2021-2023.

Yrkanden

Saga Sunniva Bergh (V) med bifall av Pia Johansson (S), Matija Rafaj (S) och 
Ulla-Britt Storck (S) yrkar för att ärendet återremitteras eftersom de anser att det 
behövs mer tid för att behandla ärendet.

Skickas till

Kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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KEN § 62 2020/KOF0077 804

Lidhult lyfter ansöker om medfinansiering till Boverkets 
stöd till allmänna samlingslokaler

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Lidhult Lyfter årets återstående 
medel i budget ”Investeringsbidrag allmänna samlingslokaler” som uppgår till 
169 550 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar frågan till kommunstyrelsen om beslut 
för resterande stödbelopp som maximalt uppgår till 330 872 kronor.

Det kommunala stödet utbetalas under förutsättning att föreningens ansökan 
beviljas av Boverket.

Sammanfattning av ärendet

Lidhult Lyfter ansöker om 1 668 075 kronor i statsbidrag för investering till 
allmänna samlingslokaler. Ett beviljande av stöd är grund förutsättningen till ett 
övertagande av stationshuset i Lidhult samt ombyggnation och standardhöj ande 
åtgärder. En förutsättning för att Boverket ska handlägga ansökan är att 
kommunen beviljar 30% av det ansökta beloppet, vilket innebär maximalt 500 
422 kronor. Det kommunala stödet kan komma att regleras ner om Boverket i 
sin handläggning inte godkänner samtliga inlämnade ekonomiska uppgifter 
alternativt om de beräknade kostnaderna blir lägre.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Enligt vårt regelverk för ansökningar till Boverket uppfyller Lidhult Lyfter 
dessa och har rätt till kommunalt stöd. Då kultur- och fritidsnämndens budget 
för denna typ av investering är begränsad till 200 000 kronor och det för 2020 
redan är beviljat 30 450 kronor och förslaget är att återstående medel beviljas till 
projektet. Detta då de presenterade åtgärderna i Boverketansökan är av vikt för 
föreningens övertagande av stationshuset. En upprustning av stationshuset 
kommer ge stationen som är centralt belägen en behövlig uppfräschning.

Beslutsunderlag

Lidhult Lyfters ansökan till Boverket. Förvaltningens tjänsteskrivelse 
2020-08-21 och arbetsutskottets protokoll 2020-08-26 §42.

Justerandes sign

Skickas till Kommunstyrelsen.
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KFN 8 63 2019/KOF0024 865

Medborgarförslag - Sveriges mest avmålade stad... och 
konsten att synliggöra den

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
Sölve Rydell och Ljungbergmuseet undersöka möjligheten att göra ett projekt 
som synliggör Sveriges mest avmålade stad.

Sammanfattning av ärendet

2019-03-05 inkom ett medborgarförslag från Sölve Rydell om att synliggöra 
Sveriges mest avmålade stad - Ljungby. Medborgaren föreslår att stora och 
spektakulära kopior av konstnärerna Sven och Sigge Ljungbergs bilder av 
staden sätts upp. Placeringen ska vara på den platsen där konstnärerna stod och 
målade, så att alla kan se staden med konstnärens ögon. Sölve hänvisar till ett 
liknande exempel som de har gjort i staden Collioures i Frankrike.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningen tycker att idén är spännande och tror att bilderna av staden blir en 
positiv satsning för länets bildkonstmuseum och även ett lyft för stadsbilden. 
Bilderna kommer att visa stadens utveckling och historia och bidra till 
gemensamma minnen och samtal i det offentliga rummet.

För att kunna genomföra projektet måste praktiska frågor som placering, antal 
bilder, belysning, formgivning och layout av text och bild, tillverkning, 
uppsättning, bildupphovsrätt och driftkostnader redas ut. En tydlig 
ansvarsfördelning behöver göras för kommunen respektive Ljungbergmuseet. 
Förvaltningen ser med fördel detta som ett gemensamt projekt där kommunen, 
invånare, besökare och Ljungbergmuseet kan ha lika stor glädje av bilderna.

För genomförandet kan en del av investeringsbudgeten för offentlig 
utsmyckning användas.

Förvaltningens beredning

I november 2019 har kulturstrateg, tillsammans med medborgaren Sölve Rydell, 
Ljungbergmuseets chef Pontus Ljungberg och gatuchef Christer Jonasson, 
undersökt lämpliga placeringar för bilderna.

Justerandes sign
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Möten och samtal har därefter skett kontinuerligt mellan Ljungby kommuns 
kulturstrateg, Sölve Rydell och Pontus Ljungberg.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-20.
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-26 §39.

Skickas till

Förslagslämnaren och kommunledningsförvaltningen.

Justerandes sign
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KFN § 64 2020/KOF0073 800

Utveckling av vattenfrågor i Ljungby kommun

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag att profilera 
Ljungby kommun med vattenturism.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har föreslagit att Kultur- och fritidsnämnden, KS2019/0136, 
tar fram olika förslag för att profilera Ljungby kommun med vattenturism. 
Kultur- och fritidsnämnden har därefter gett förvaltningschefen uppdrag att ta 
fram olika förslag att profilera Ljungby kommun med vattenturism 
KFN2019/0079.

Detta är en del i det fortsatta arbetet utifrån framtagandet av en omvärldsanalys 
som kommer att användas i utvecklandet av Ljungby kommun, särskilt gällande 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan samt inför målarbetet för 
kommunens befolkningsutveckling. Utifrån omvärldsanalysen har tre 
rekommendationer valts ut varav en är att inleda ett arbete som stödjer 
utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.

Förvaltningens beredning
Förvaltningen har fört dialog med både interna parter och externa parter såsom 
Smålands Sjörikes arbetsgrupp och besöksnäringsföretag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-24.
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-26 §35.

Skickas till

Kommunstyrelsen.
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KFN § 65 2020/KOF0079 829

Ljungby ridklubbs ansökan om utbyggnad av paddock

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår budgetberedningen att ansökan tas med i 
investeringsbudget 2022.

Sammanfattning av ärendet

2016 slutfördes ett arbete med nytt stall och paddock på ridanläggningen 
Sickinge. Under åren efter slutförande har det visat sig att paddockens funktion 
är bristfällig och en stor renovering har genomförts i augusti 2020. 
Förutsättningar till tävling är starkt begränsad och föreningen ser att en utökad 
yta av paddocken är av vikt. Därför görs en behovsanalys enligt den nya 
investeringsprocessen.

Verksamhetens behov

Den befintliga paddocken har haft en del problem som många gånger gjort att 
ryttare som varit på platsen avanmäler sig från tävlingen och lämnar Sickinge. 
Idag är paddocken ombyggd för att uppfylla de förväntade krav som finns på en 
paddock så att ingen häst ska skada sig vid ritt på paddocken.

Ljungby ridklubb är en aktiv förening som genomför många större tävlingar som 
attraherar många ryttare från en stor del av södra Sverige. Detta är till stor nytta 
för flera av företagen i Ljungby. För att attrahera fler ryttare och ha möjlighet till 
att arrangera regionala och nationella tävlingar är föreningen i behov av en 
utökning av paddockens yta.

För att möta större krav från utövare skulle nuvarande paddock behöva breddas. 
Nuvarande paddock är cirka 40 x 75 meter, och den önskade ytan från Ljungby 
ridklubb är 60 x 75 meter. Detta innebär några nya belysningsstolpar, nytt staket 
som ersättning för det befintliga, samt två nya dräneringsdiken som anläggs i 
samband med arbetet.

Preliminär uppskattad kostnadsuppgift kommer att beräknas av Ljungby 
kommuns fastighetsavdelning. Föreningens önskemål om färdigställande är 
våren 2021 alternativt våren 2022. Om det behov som föreningen ger uttryck för 
inte kan tillgodoses kommer färre tävlingar att genomföras i Sickinge.

Förstudien för Sickinge ridanläggning ska leda till vilka möjligheter det finns för 
att lösa behovet i närtid. Kostnaden uppskattas till 820 000 kronor och Ljungby 
ridklubb har ansökt om ett anläggningsstöd från Riksidrottsförbundet på 400 
000 kronor och har fått 250 000 kr beviljat.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Förvaltningens behovsanalys 2020-08-31.

Yrkanden

Matija Rafaj (S) yrkar för att ärendet tas med i investeringsbudget 2021.
Dick Andersson (SD) yrkar för att ärendet tas med i investeringsbudget 2022.

Beslutsordning

Ordföranden ställer ovanstående yrkanden mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt Dick Anderssons (SD) yrkande. Votering begärs och genomförs. 
Ja för Dick Anderssons (SD) yrkande och Nej för Matija Rafajs (S) yrkande.

Omröstningsresultat

Ja Nej Avstår
Ulla Hansson X
Ann-Kristin Petersson X
Johan Ederström X
Gunnel Nilsson X
Rut Björkström X
Matija Rafaj X
Pia Johansson X
Ulla-Britt Storck X
Saga Sunniva Bergh X
Dick Andersson X
Christer Larsson X

7 4 -

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Dick Anderssons (SD) yrkande att 
ärendet tas med till budget 2022.

Skickas till

Budgetberedningen.

^kisterandes sign
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KFN § 66 2020/KOF0019 875

Stöd till Ljungbergmuseet

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar Ljungbergmuseets budgetäskande vidare till 
budgetberedningen för budget 2021.

Sammanfattning av ärendet

2020-03-19 skickar Ljungbergmuseet ett brev till Kultur- och fritidsnämnden 
med en önskan om ett ökat kommunalt bidrag på 500 000 kr. Motiveringen för 
ökningen är att Ljungbergmuseet haft oförändrade bidrag från kommunen, såväl 
som region och stat sedan år 2013. Pontus Ljungberg, museichef och Arne 
Johansson, ordförande för Ljungbergmuseet skriver i sitt brev att Ljungberg
museet under flera år har varit underfmansierade och att kostnadsökningarna 
under 7 års tid medfört att driften blivit hotad. Under 2019 gjordes drastiska 
åtgärder för att klara av driften. Bland annat har museichefen gått ned i tjänst 
och den grafiska produktionen har stoppats. Nu äskar Ljungbergmuseet 500 000 
kr för en framtida säker drift av Ljungbergmuseet.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Ljungbergmuseet är en liten organisation som ingår i kultursamverkansmodellen 
och som många drabbats av pandemins effekter. Kultur- och fritidsnämnden har 
inte utrymme i den egna budgeten för något utökat bidrag till Ljungbergmuseet 
därför föreslår förvaltningen att budgetäskandet lämnas vidare till 
budgetberedningen för år 2021.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-05.
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-26 §36.

Skickas till

Budgetberedningen.

Justerandes sign
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KFN § 67 2020/KOF0010 041

Omvärldsanalys och budget 2021-2025

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar förvaltningens omvärldsanalys och 
budgetbehov till budgetberedningen (bilaga).

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd ska i budgetarbetet för 2021 göra en omvärldsanalys, där man 
exempelvis kan se på vilka effekter befolkningsförändringar, förändrad 
efterfrågan från medborgarna eller förändrad lagstiftning kan få för nämndens 
ekonomi. Förvaltningschefen presenterar sin tjänsteskrivelse med 
om världsanalys och investeringsbehov inför budget 2021-2025 där man har 
sammanställt en lista över utvecklingsområden före 2021 och de närmaste åren 
utifrån fullmäktiges beslut om de tre fokusområdena och de tre förslagen till 
inriktningar för visionsmålen.

Förvaltningens framtagna buc getförslag:
Driftbudget 2021 2022 2023 2024 2025

Hyreskompensation
skateanläggningen

335 000

Hyreskostnad Grand ?

Lovverksamhet 400 000

Kulturstrategens arrangemangs- 
budget, teknik, STIM

300 000

Utveckling turism - rastplatser/ 
vandringsleder/kanot/fiske/bad

425 000

Ny turistwebb - köp av tjänst att 
skapa ny webb & 
evenemangskalender

200 000

Muntligt berättandepedagog + 
kringkostnader

350 000

Höjning av föreningsbidrag 500 000

Vht-vaktmästare/städ till 
Grand/Godsmagasinet, 1 årsarb.

550 000

1 årsarbetare evenemangs- 
ansvarig + kringkostn.

700 000

Nya ämnen bild & film på 
kulturskolan, pedagog + 
kringkostnader

700 000

Totalt 3 060 000 700 000 700 000 - -

Justerandes sign
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In vesteringsbudget 2021 2022 2023 2024 2025

Offentlig utsmyckning 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Gemensamma investeringar kof 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000
*Ringbadet 1 000 000
*Utrustning till friidrotten 200 000
*Traktor kvarteret Fritiden 500 000
*Staket Lagavallen 300 000
*Flytt av fotbollsplan på 
kv.Fritiden

250 000

*Bilj ettmaskin & 
förvaringsskåp badet

850 000

2 omklädningsrum Ljby Arena 1 000 000
Lagavallens övre planer 700 000
Robotgräsklippare Ringvallen 100 000
Bokbuss (förstudie görs 2020,
5 mkr räcker troligen inte)

5 000 000

*Ismaskin 1 300 000
Utveckla och renovera 
hembygdsparken

?

Utveckla kvarteret Aspebacken ?
Ljungby bibliotek - Takbyte, 
renovering, vht-anpassning

?

Kv.Fritiden steg 1 - Multihall 
med överbyggnad & bowling

145 000 000

Kv.Fritiden steg 2 - 
Sunnerbohallen

?

Kv.Fritiden steg 3 - 
B ad/simanläggning

?

*Ligger i plan sedan 2019 års budgetbeslut i fullmäktige.
Summa 5 700 000 7100 000 145 800 000 800 OOO 800 000

Effektiviseringar
Ämnet drama är sedan hösten 2020 permanentat. Vid pensionsavgång av musiklärartjänst 
omvandlades tjänsten till 50% musik och 50% drama.
Enligt KF beslut 2019 är Tourist Centers lokaler är uppsagda och personal ska istället inrymmas i 
kommunala lokaler, och ge en besparing på 266 000 kr från och med 2022.
Oavsett placering så medför detta hyreskostnader. 150 000 kr bör kvarstå i budget 2022.
2 badplatser kan upphöra att vara kommunala, summan kan läggas för att förstärka övriga badplatser.
Två utebadanläggningar med en mils avstånd. Ringbadet med 8 veckors öppethållande kostar mellan 
500 000-600 000 kr.
Förvaltningens gemensamma investeringsbudget på 700 000 kr används till många mindre 
investeringar t.ex.

Alliansens stödjer förvaltningens behovsanalys med nedanståenc e förändringar:
Driftbudget Investering

Arrangemangsbudget -100 000 kr 200 000
Turistwebb -200 000
Vht-vaktmästare/städ 14 tjänst drift 2021 275 000
Turistwebb 200 000
Skötsel Lagavallen -200 000 kr 500 000

Justerandcs sign
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Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-30.
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-26 §37.

Yrkanden

Johan Ederström (M) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.
S-gruppen genom Matija Rafaj (S) yrkar bifall till förvaltningens framtagna 
budgetbehov.
Dick Andersson (SD) yrkar för att 700 000 kr till Lagavallens planer plockas 
bort från investeringsbudget samt att 100 000 kr läggs till i driftsbudgeten för 
Lagavallen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Johan Ederströms (M) yrkande mot Matija Rafajs (S) 
yrkande och finner att nämnden följer alliansens budgetförslag.
Votering begärs och genomförs.
Ja för Johan Ederströms (M) yrkande och Nej för Matija Rafajs (S) yrkande.

Om röstn i n gs res u I tat

Ja Nej Avstår
Ulla Hansson X
Ann-Kristin Petersson X
Johan Ederström X
Gunnel Nilsson X
Rut Björkström X
Matija Rafaj X
Pia Johansson X
Ulla-Britt Storck X
Saga Sunni va Bergh X
Dick Andersson X
Christer Larsson X

5 6 -

Ordföranden ställer därefter Dick Andersson (SD) tilläggsyrkande om 
budgetförändringar på Lagavallen och finner att kultur- och fritidsnämnden 
följer S-gruppens förslag.
Votering begärs och genomförs.
Ja för S-gruppen förslag att följa förvaltningens framtagna budgetbehov och Nej 
för Dick Anderssons (SD) tilläggsyrkande.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2020-09-02

Ja Nej Avstår
Ulla Hansson X
Ann-Kristin Petersson X
Johan Ederström X
Gunnel Nilsson X
Rut Björkström X
Mati ja Rafaj X
Pia Johansson X
Ulla-Britt Storck X
Sunniva Saga Bergh X
Dick Andersson X
Christer Larsson X

9 2 -

Kultur- och fritidsnämnden beslutar därmed att lämna förvaltningens framtagna 
budgetbehov till budgetberedningen.

Skickas till

Budgetb eredningen.

/ Justerandes sign
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KFN § 68 2020/KOF0080 821

Nämndinitiativ - Bevara Hammarhallen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar ärendet till beredning inför nästa 
sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna genom Matija Rafaj (S) lämnar på dagens sammanträde in 
ett nämndinitiativ om att bevara Hammarhallen. De menar att nämnden ska 
agera och stoppa beslutet om rivning av hallen eftersom föreningarna har behov 
av träningstider i avvaktan på en ny idrottshall/multihall.

Justerandes sign
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KFN § 69

Ekonomiuppföljning till och med juli 2020

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redogör för ekonomiuppföljningen till och med juli 2020.

20(22)
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KFN § 70

Delegationsärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningssekreteraren redogör för följande delegationsärenden:

• Förvaltningschefens yttrande gällande detaljplan för Loket 1.

21(22)
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 71

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar infonnationen.

Sammanfattning av ärendet

Följande meddelande lämnas på dagens sammanträde:

• Moderaternas uppdrag om att revidera reglerna för stipendier och priser 
med krav på tydlig dokumentation från sökande till kulturstipendiet samt 
att fonnema för marknadsföring bör tydliggöras. Uppdraget ska 
redovisas till nämnden före årets slut.

• RF SISU Småland Nyhetsbrev nr 8 2020.
• Brev från Ljungby friidrott 2020-08-18.
• Skrivelse från demokratiberedningen med påminnelse om att nämnderna 

ska ha de fyra råden, brottsförebyggande rådet, pensionärsrådet, 
tillgänglighetsrådet och ungdomsrådet i åtanke, och rådfråga dessa i 
ärenden som berör respektive råd.

• Sjukstatistik 2020-08-31.

Justerandes sign
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Kul tur- och fritidsförval tn ingen

Förvaltningschef Kultur- och fritidsnämnden
Ing-Marie Byström 

0372-78 92 12

ing-marie. bystrom@ljungby. se

Budget 2021
Förändrade behov i framtiden/Ny lagstiftning/Effektiviseringsmöjligheter/ 
Investeringsbehov
Kommunfullmäktige har beslutat om Ljungby kommuns vision:

"I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. 35 000 invånare år 2035".

Forum för analys har utifrån kommunens visionsstymingsmodell tagit fram förslag på 
gemensamma inriktningar för kommunens utveckling under kommande år. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har sammanställt en lista över utvecklingsområden för 2021 och för 
de närmaste åren. Utifrån fullmäktiges beslut om de tre fokusområdena och de tre 
förslagen till inriktningar för visionsmålen har våra förslag insorterats under aktuella 
områden.

För att en kommun/stad ska växa är ekonomiprofessom Charlotta Mel ander tydlig i sitt 
budskap om att människor flyttar till platser där det är roligt att vara. Jobben flyttar efter 
människorna. Det gäller att ta vara på unga vuxna och det bör finnas flertal mötesplatser 
och även att de är öppna efter klockan 18. Platser som växer är platser för konsumtion. 
Professorn poängterar att det inte räcker med bra sjukvård och skolor för att vara en 
attraktiv plats/stad. Det behövs många olika saker för att locka och attrahera människor 
till en plats.

Kultur, idrott, frilufts- och föreningsliv ger värden som gemenskap, glädje, delaktighet, 
meningsfullhet och folkbildning. Dessa är viktiga byggstenar i ett attraktivt 
samhällsbygge där kommuninvånare trivs och mår väl. I Ljungby kommun finns ett 
rikligt föreningsliv med drygt 280 föreningar.

I jämförelse med riket (Kolada) ligger Ljungby kommun lägre i kostnader för kultur
verksamhet per invånare (stöd till föreningar, bibliotek, musikskola etc.). Kommunens 
kostnader för fritidsgårdar ligger också under genomsnittet för riket.
Kommunens kostnader för fritidsverksamhet låg kommunen över rikets kostnader 2017 
men under för 2018.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON
341 83 LJUNGBY Olofsgatan 10. Ljungby 0372-78 90 00 vx

ORG NR
212000-0670

E-POST
kultur.fritidsnamnden@ljungby.se

WEBBPLATS BANKGIRO
www.ljungby.se 156-0879

mailto:kultur.fritidsnamnden@ljungby.se
http://www.ljungby.se


Det bam och ungdomar gör på sin fria tid, har betydelse för deras upplevelse av 
trygghet/otrygghet, delaktighet/utanförskap, välmående/ohälsa etc. Förebyggande 
insatser i form av fritidsgårdsverksamhet, kulturskola, stöttning till föreningslivet med 
mera kommer med största sannolikhet att minska samhällets utgifter för vad kostnader 
för utanförskap och ofrivillig ensamhet genererar och belastar samhället.

Visionsmålet Bästa kommun att växa i beskriver att vi ska ha ett bra samarbete med 
näringslivet, vara tillgängliga för alla, attrahera fler genom kreativa miljöer och ha en 
mångfald av kultur, föreningsliv och idrott. Vi ska vara den bästa kommunen att växa i, 
som individ, gammal som ung, familj, företag och som förening.
Visionsmålet Livslångt lärande för alla har perspektiv för alla åldrar och hela livet. 
Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper och 
färdigheter, som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och gemenskap.
Visionsmål Vi skapar ett rikt liv har underrubriken Förebygga ohälsa, goda livsmiljöer. 
Vi vet att genom att motionera och röra på oss, mår vi fysiskt och psykiskt bättre.

Av 100 skattekronor riktades följande till kultur- och fritidsnämnden:
• 2017; 4,70 kr
• 2018; 4,30 kr
• 2019; 4,14 kr

Utifrån hur skattekronan fördelats under de senaste åren, konstateras att det är en 
oroande trend att kultur- och fritidsfrågor sakta nedprioriteras. Tvärtom behöver den 
stärkas och tillföras mer medel, eftersom kunskapen numera är högre om vad som gör 
en kommun attraktiv att bo och flytta till och om vikten av förebyggande arbete, enligt 
skrivningen ovan.

Regelsystemet för kapitalkostnader påverkar negativt nämndens ekonomi över tid om 
dessa inte kompenseras. Det är viktigt att nämnden och förvaltningen får en hållbar 
ekonomi över tid. Investeringar under 5 miljoner kronor kompenseras inte och 
investeringar över 5 miljoner kronor kompenseras inte fullt ut. Detta påverkar en 
förhållandevis liten budget negativt och risken är stor att effekten av utveckling och 
kreativitet helt stryps.
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1. Kapitalkostnad/hyreskostnad skateanläggningen 335 tkr. Ä k * k

2. Hyreskostnader Grand; Tidigare hyra var 200 tkr/år och intäkterna 
hamnade på ca. 250 tkr/år. Ny beräknad hyra kommer att ligga på över
2 mkr/år och kapitalkostnadskompensationen hamnade på ca.800 tkr. 
Mellanskillnaden kommer troligen inte att täckas av hyresintäkter.

* * k k

3. Statliga bidrag har tagits bort för lovaktiviteter. Samtliga lov och 
konceptet Sunnerboskoj 400 tkr.

* * k k k k

4. Kulturstrategens nuvarande budget för arrangemang bör tillföras med 
300 tkr. Kostnaderna för teknik och STIM samt artistarvoden har ökat, 
vilket innebär att ex.” Sommar i parken” minskas från 3 i antal till 2 om 
inte mer medel tillförs. 300 tkr

k k k k k

5. Friluftsliv/turism/besöksnäring; SoU 2017:95 ” Ett land att besöka, 
en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”. 
Cykelvägar, vandringsleder, kanot, fiske och rastplatser behöver 
tillföras driftpengar för underhåll. Kultur- och fritidsnämnden 
tillsammans med kommunledningsförvaltningen ansvarar för underhåll 
av cykelleder utanför planlagt område. Idag finns inga pengar avsatta 
till årligt underhåll. Målet bör vara att Ljungby kommuns cykelleder 
har minst lika bra skick som kringliggande kommuner ex Halmstad. 
Driftpengen till badsjöar och kanotrastplatser behöver förstärkas 425 tkr

k * k k k

6. Turistinformationen kommer under 2021 att presenteras under 
kommunens webb ljungby.se. Det administrativa arbetet för att skapa 
ny webb, och evenemangskalender måste köpas externt. 200 tkr.

k * k k k k

7-8. 2019 och vårterminen 2020 erbjöd kulturskolan undervisning i 
muntligt berättande och drama med hjälp av statliga medel. Drama är 
sedan hösten 2020 permanentat *. För 2021 är önskemålet att muntligt 
berättande blir kommunalt finansierat och ingår i budget. 0,5 års tjänst 
muntligt berättande+ kringkostnader 350 tkr.
År 2022 önskar vi bredda kulturskolans utbud ytterligare med bild och 
film, 1.0 års pedagog + kringkostnader 700 tkr.

k k k k k

9. Förening sbidragen har inte ökat under ett flertal år och har inte 
indexuppräknats. För att stimulera till ett hållbart föreningsliv bör 
anslagen öka med 500 tkr.

k k k k

10. Verksamhets vaktmästare/städ till Grand och Godsmagasinet, 1,0 
årsarbetare.550 tkr.

k k k

11. IF Troja Ljungby är i behov av två omklädningsrum i Ljungby 
Arena, varav ett till damhockeyn. Kostnad 500 tkr/omklädningsrum.

k k k k

12. Lagavallens övre tre planer är i stort behov av renovering. 700 tkr k k * k

13. Robotgräsklippare till Ringvallen 100 tkr k k k

14. Forskning visar att upplevelsen av att bo i en kommun där det 
händer mycket och att det finns ett flertal mötesplatser är framgångs
faktorer för att fler vill bo där. 1.0 årsarbetare bör anställas för att 
strategiskt och operativt arbeta med event och arrangemang. 700 tkr

k k *
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15. Bokbussen är 13 år och vi ser ett behov av ny buss omkring år 2022. 
5 000 tkr finns i plan i budget men kommer troligen inte att räcka.

* * k * k

16. Ismaskin - 2022 är det dags att byta ut en av våra två ismaskiner.
1 300 tkr

k k * k

17. Utveckla och renovera Ljungby hembygdspark till en tillgänglig 
och attraktiv mötesplats för publika arrangemang. Ny utomhusscen, 
renoverad dansbana, tillgängliga toaletter och godkänt tillagningskök.

k * k k

18. Planeringen av kvarteret Aspebacken möjliggör en attraktiv miljö 
och mötesplats för alla åldrar.

k k k k

19. Under 2020 startas en förstudie av folkbiblioteket i Ljungby. 
Bussgaraget bör kopplas till byggnaden och innergården bör byggas in 
för att uppnå större lokaleffektivitet.

k k k * k

20. Förstudien av Kv. Fritiden inleds 2020. Stort efterfrågat behov av en 
sporthall/multihall med godkända tävlingsmått, publikvänlighet och 
kulturupplevelser. I den utredning som gjordes för några år sedan om 
framtida behov av kulturscener, framkom av kulturarrangörer behovet 
av två kulturscener; Grand och som komplement ”Black box”. 
Simanläggningarna är i stort renoveringsbehov och framförallt 
Kronoskogsbadet är i akut behov av åtgärder. Även infrastrukturen 
måste ses över.

k k k * k

Effektiviseringsförslag/beslutade:
• Vid pensionsavgång av musiklärartjänst omvandlades tjänsten till 50 % musik 

och 50 % drama.*
• 100 % integrationspedagog tjänst är 50 % från och med 2020-08-01.
• ”Tourist Centers lokaler är uppsagda och personal ska istället inrymmas i andra 

kommunala lokaler. Detta medför en besparing 266 tkr från och med 2022.” 
(från budgetbeslut inför 2020) Oavsett placering i kommunala lokaler eller ej så 
medför detta hyreskostnader. 150 kr bör kvarstå i budget 2022.

• 2 badplatser upphör att vara kommunala. Summan läggs för att förstärka övriga 
badplatser.

• Ringbadet; Kostnad per år 2017 511 tkr, 2018 1 089 tkr, 2019 627 tkr och 2020 
hamnar kostnaden på ca. 500 tkr.

I kultur- och fritidsförvaltningens investeringsbudget om 700 000 kr inryms: trappor till 
undervisningsbassängen och äventyrsbadet, bottensug badanläggningen, ljudanläggning 
Sunnerbohallen, gräsklippare till småytor, pump till Askakens badplats, utrustning 
fritidsgården, möbler kulturskolan och förbättringar dansgolv.

Se dokumentet ”Budgetäskanden” där varje post är kostnadsberäknad.



Budgetäskanden

Drift
2021

Investering Drift
2022

Investering Drift
2023

Investering Drift
2024
Investering Drift

2025
Investering

Offentlig utsmyckning 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Gemensamma investeringsmedel kultur- och fritid 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000
Ringbadet 1 000 000
Utrustning till friidrotten 200 000
Traktor kv. Fritiden 500 000
Staket Lagavallen 300 000
Flytt av fotbollsplan på kv. Fritiden 250 000
Biljettmaskin & förvaringsskåp badet 850 000

1 Hyreskompensation skateanläggningen 335 000
2 Hyreskostnad Grand ?
3 Lovverksamhet 400 000
4 Kulturstrategens arrangemangsbudget, teknik, STIM 300 000
5 Utveckling turism - rastplatser/vandr.leder/kanot/fiske/bad 425 000
6 Ny turistwebb - köp av tjänst att skapa ny webb & evenem.kalen. 200 000
7 Muntligt berättadepedagog + kringkostn. 350 000
8 Nya ämnen bild & film på kulturskolan, pedagog + kringkostn. 700 000
9 Höjning av föreningsbidrag 500 000

10 Verksamhetsvaktm./städ till Grand/Godsmagasinet, 1 årsarb. 550 000
11 2 st omklädn.rum i Ljungby Arena, 500 tkr/rum ? 1 000 000
12 Lagavallens övre planer 700 000
13 Robotgräsklippare till Ringvallen 100 000
14 1 årsarbetare evenemangsansvarig + kringkostn. 700 000
15 Bokbuss (förstudie görs 2020, troligen räcker inte 5 mkr) 5 000 000
16 Ismaskin 1 300 000
17 Utveckla och renovera hembygdsparken ? ?
18 Utveckla kvarteret Aspebacken ? ?
19 Ljungby bibliotek - Takbyte, renovering, vht-anpassning ?
20 Kv. Fritiden steg 1 - Multihall med överbyggnad och bowling 145 000 000

Kv. Fritiden steg 2 - Sunnerbohallen ?

Kv. Fritiden steg 3 - Bad/simanläggning ?

SUMMA 3 060 000 5 700 000 700 000 7 100 000 700 000 145 800 000 - 800 000 - 800 000

Ligger i plan sedan 2019 års KF beslut men inget är fastställt.


