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KFN § 85

Fastställande av dagordning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger till ärendet ”Delegationsbeslut för 
föreningsbidrag med anledning av Covid -19” på dagordningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att ett ärende om delegationsbeslut för föreningsbidrag 
med anledning av Covid -19 läggs till på dagordningen.
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 86

Parkeringssituationen vid Lagavallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en behovsanalys 
för parkeringssituationen vid sport- och fritidsanläggningarna utmed Axel 
Ångbagares gata.

Sammanfattning av ärendet
Tf fastighetschef Eva Jönsson tillsammans med projektledarna Mikael Eriksson 
och Maritha Davidsson informerar om den kommande parkeringssituationen vid 
Lagavallen när fastigheten Bolmörten bebyggs och Axel Ångbagares gata byggs 
om.
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN§87 2020/KOF0097 821

Förstudie multihall i kvarteret Fritiden

Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förstudien och att 
programfasen inleds.

Sammanfattning av ärendet
Med multihall avses en idrottsyta som är anpassningsbar så att flera 
verksamheter kan pågå samtidigt. Det ska även gå att anpassa antalet åskådare 
till olika former av verksamhet som bedrivs i lokalen. Detta för att säkra en 
hållbar lösning över tid som ger elever goda förutsättningar till ämnet Idrott och 
hälsa samt breddidrottens behov av tränings och tävlingsytor. Den anpassnings
bara lokalen kommer även att kunna användas som lektion- och föreläsningssal 
samt för kulturella arrangemang så som teater och musik.

I kommunen finns det ett underskott av träningsytor med anpassade mått för ett 
utövande av idrott.

Den nya 7-9 skolan vid Hjortsbergskolan byggs utan idrottshall, eftersom tanken 
är att de elever som går där ska ha sin idrottsundervisning i den framtida 
multihallen vid kvarteret Fritiden. Idrottshallen vid Hjortsberg F-6 används idag 
också för Astradskolans elever och har inte utrymme för eleverna i 7-9 delen.

Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision. 
Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förstudie 2020-10-26 och tjänsteskrivelse 2020-10-27.

Skickas till
Kommunstyrelsen.
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KFN § 88 2020/KOF0098 805

Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, våren 2021 och stöd till 
bygdegårdsföreningar 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stöd, 
våren 2021 ska baseras på 2019 års uppgifter med anledning av den rådande 
pandemisituationen, i de fall föreningens aktiviteter har minskat.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stöden till Bygdegårdsföreningar 2021 
ska vara lika som 2020 års stödbelopp med anledning av den rådande 
pandemisituationen.

Sammanfattning av ärendet
Av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar baseras LOK-stöd, stöd till 
bygdegårdsföreningar och stöd till studieförbund på föreningens aktiviteter, 
arrangemang och uthyrningar. Föreningarna ansöker om LOK-stöd två gånger 
per år och de redovisar då sina genomförda aktiviteter 6 månader tillbaka i tiden. 
Det vill säga att de aktiviteter som föreningen ansöker om den 25 februari har 
genomförts året före, från den 1 juli till och med den 31 december.

Bygdegårdsföreningar redovisar sin verksamhet, arrangemang och antalet 
uthyrningar vid ansökningstillfället, vilket sker en gång per år. Studieförbunden 
kommer enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden i april att fa ett stöd baserat på 
2019 års aktiviteter och har av den anledningen inte tagits upp igen.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Färre genomförda aktiviteter under 2020 kommer ha effekt på föreningars 
stödbelopp under 2021. Effekterna av åtgärder med anledning av Covid-19 
kommer för många föreningar att finnas med under en längre tid. Genom att 
använda föregående års ansökningar som underlag ges ett oförändrat lokalt 
aktivitetsstöd och stöd till bygdegårdsföreningar vilket ryms i befintlig budget. 
Konsekvenserna för ett minskat stöd är svåra att fullt ut överblicka, men det kan 
bli en svårighet för föreningarna att bedriva verksamhet under 2021 eller att 
behålla sin lokal. Bygdegårdsföreningar har oftast stora kostnader för sina 
lokaler och i vissa fall är andra föreningar beroende av en bygdegård för sin 
verksamhet.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-21.
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KFN § 89 2020/KOF0099 821

Viljeinriktning för förhandling om att hyra 
Innebandyhallen i Ljungby

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att viljeinriktningen för att hyra byggnaden 
Innebandyhallen ska ske genom ett standardavtal, hyreskontrakt för lokal. Utan 
tilläggsavtal eller annat förbehåll kring förhyrningen. Om detta inte är möjligt 
avstår kultur- och fritidsnämnden att hyra byggnaden.

Yrkanden
Johan Ederström (M), Rut Björkström (KD) och Matija Rafaj (S) yrkar bifall till 
förslaget till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avtal med Innebandyhallen AB är uppsagt och en förhandling om 
nytt avtal pågår. Byggnadsägaren har fått ett hyreskontrakt för lokal som 
skickades med vid uppsägningen av tidigare avtal.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Tidigare avtal med Innebandyhallen AB har genom en invecklad avtals skrivning 
gjort att Ljungby Innebandyklubb har en särställning och att tider som bokas av 
kultur- och fritidsförvaltningen behöver godkännas av byggnadens representant. 
Detta medför onödig administration och är en trög och långsam process. I 
framtiden önskar kultur- och fritidsförvaltningen att helt och fullt råda över de 
lokaler som upplåts till korttidsförhyming. Detta gör att en likabehandling av 
föreningslivet i Ljungby kan upprätthållas.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-17.

Skickas till
Tekniska förvaltningen.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

10(18)

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 90 2020/KOF0096 805

Lokalföreningen 2876 Ljung av IOGT-NTO ansöker om 
medfinansiering till Boverkets stöd till allmänna 
samlingslokaler

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Lokalföreningen 2876 Ljung av 
IOGT-NTO 144 000 kronor i medfinansiering från 2021 års budgeterade medel 
för investeringar till allmänna samlingslokaler. Det kommunala stödet utbetalas 
under förutsättning att föreningens ansökan beviljas av Boverket”.

Sammanfattning av ärendet
Lokalföreningen 2876 Ljung av IOGT-NTO ansöker om 480 000 kronor i 
statsbidrag för investering till allmänna samlingslokaler. Ett beviljande av stöd 
är grundförutsättningen för att föreningen ska kunna utföra en välbehövlig 
renovering av sitt yttertak på fastigheten.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt vårt regelverk för ansökningar till Boverket uppfyller Lokalföreningen 
2876 Ljung av IOGT-NTO dessa och har rätt till kommunalt stöd. Det ansökta 
stödbeloppet ryms inom kultur- och fritidsnämndens budget för denna typ av 
investering. En förutsättning för att Boverket ska handlägga ansökan är att 
kommunen beviljar 30% av det ansökta beloppet, vilket innebär maximalt 144 
000 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.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-13.
Lokalföreningen 2876 Ljung av IOGT-NTO ansökan om kommunalt stöd till 
upprustning av allmän samlingslokal.
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KFN §91 2020/KOF0103 002

Delegationsbeslut för extra föreningsbidrag med 
anledning av Covid -19

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningsbidrag med anledning av 
Covid -19 beslutas av fritidsstrateg och kulturstrateg med ett belopp upp till 50 
000 kr, upp till 100 000 kr beslutas av förvaltningschef och belopp därutöver 
beslutas av ordförande i samråd med presidiet. Samtliga beslut ska snarast 
redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Föreningslivet har drabbats hårt i pandemin Covid -19 spår. Arrangemang har 
ställts in, intäkter har drastiskt minskat på grund av liten eller utebliven publik 
och extra kostnader har uppkommit för att ställa om. Kommunstyrelsen har 
därför beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ge extra stöd till föreningslivet 
i Ljungby kommun. Förslaget är att bidraget ska hanteras av kultur- och fritids
nämnden och beloppet uppgår till 1 500 000 kr.

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning måste kompletteras med det 
extra föreningsbidraget på grund av Covid -19.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kommunfullmäktige beslutar om föreningsbidraget på grund av Covid -19 den 
23 november. Den 24 november till den 15 december har föreningarna att 
inkomma med ansökningarna. Det är rimligt att ansökningstiden omfattar tre 
veckor. Beloppen ska vara utbetalda till föreningarna innan årsskiftet. Kultur- 
och fritidsnämnden har sitt sammanträde den 18 december. Tjänstepersonema 
behöver en handläggstid till och med den 22 december, 5 arbetsdagar. 
Förvaltningen föreslår att föreningsbidraget med anledning av Covid -19 kan 
beslutas av kulturstrateg och fritidsstrateg upp till 50 000 kr per förening, 
förvaltningschef upp till 100 000 kr och beslut därutöver beslutas av kultur- och 
fritidsnämndens ordförande i samråd med presidiet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-17.
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Skickas till
Ekonomiavdelningen.
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 92 2019/KOF0050 800

Uppföljning medarbetarenkäten 2018

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen om hur uppföljningen av 
medarbetarenkäten 2018 bedrivits i förvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Vartannat år genomförs en medarbetarenkät bland Ljungby kommuns anställda. 
Senast detta gjordes var 2018 och de förbättringsområden som förvaltningen 
planerade arbeta vidare med redovisades på kultur- och fritidsnämnden 2019-06- 
19. Områdena var:
Kvarteret Fritiden: Arbetsplatsmål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Tillit 
och ömsesidig respekt. Behandla motsättningar öppet och ärligt.
Kulturskolan: Uppföljning av mål. Utvärdering av verksamheten, Rutiner för 
nyanställda - mentorskap.
Biblioteket och Fritidsgården: Tillit och ömsesidig respekt. Bra laganda. 
Behandla motsättningar öppet och ärligt.
Förvaltningskontoret: Stresshantering.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kvarteret Fritiden: Verksamhetschefen har vid varje utvecklingssamtal och 
lönesättande samtal samtalat om målen. Likaså har vision och mål tagits upp och 
följts upp på arbetsplatsträffar. FIVC har följt upp personalen på individnivå och 
utifrån gruppnivå har verksamheten arbetat med tillit, respekt och bemötande. 
Tillsammans har gruppen kommit fram till:
1. Tillit är något man förtjänar genom arbete och social kompetens.
2. Ärlighet. Rakhet. Tydlighet.
3. Bra dialog. Trevligt bemötande. Lita på någon.
Integrationspedagogen har vid ett par arbetsplatsträffar föreläst om bemötande 
och integration. Hen gav konkreta arbetsuppgifter till arbetsgruppen för att jobba 
vidare med bemötande till varandra.
Kulturskolan: Målen följs upp över tid på arbetsplatsträffar och det är tydliggjort 
hur arbetet sker med dessa. Utvärdering av verksamheten görs löpande och 
dokumenteras. Alla medarbetare görs delaktiga i processen. En rutin för 
nyanställda är framtagen och uppdateras vid behov. En mentor finns med från 
första arbetsdagen för att vägleda och informera.
Biblioteket: Personalen var valt att på APT lägga in aktiviteter som att göra 
roliga saker tillsammans. Extra vikt har lagts på planering och uppföljning av.

Justerandes sign
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sommarperiodens arbetsprioriteringar. Individuella riktade stöd har också gjort 
med hjälp av HVC.
Fritidsgården: Verksamhetschefen har täta möten med all personal och har varje 
vecka arbetat med ett material från HR-avdelningen ”Mumintrollen”. Med hjälp 
av böckerna ”Aktivt medarbetarskap, ta ansvar och utvecklas på jobbet” och ” 
Bemötandekoden: konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets) 
liv” har arbetsgruppen fört en konstruktiv dialog om utvecklings-områdena. 
Personalen hade även en gemensam utvecklingsdag för att följa upp 
utvecklingsprocessen.
Förvaltningskontoret: Personalen har tagit del av Tomas Gunnarssons 
föreläsning ”Träna din inre kondition, mindre stress mer glädje”. På arbetsplats- 
träffar har hans bok med samma titel diskuterats och följts upp. Förvaltnings
chefen har vid utvecklingssamtalen följt upp varje persons stressnivå och satt in 
individuella åtgärder där det behövts

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-28.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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KFN § 93

Ekonomiuppföljning till och med oktober 2020

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för ekonomiuppföljningen till och med oktober 2020.
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 94

Delegationsärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsärenden redovisades:

• Beviljade och utbetalade föreningsstöd.
• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - nämnd till förvaltningschef.
• Yttrande detaljplan Loket 1
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 95

Information från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om:

• Invigning Hjortsbergshallen/skolan
• Dialogmöte kulturplanen
• Brå är uppskjutet
• Ljungby gamla torgs intresseråd är uppskjutet

Justerandes sign



Sammanträdesprotokoll
2020-11-18

18(18)
TJT, LJUNGBY 

KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 96

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnas på dagens sammanträde:

• LIF - Blue News nr.3 2020.
• KS 2020-10-13 §145, Medfinansiering Lidhult lyfter.
• Scenkonst - Nyhetsbrev nr. 11 2020.
• Bild och form - Nyhetsbrev november 2020.
• Kommunstyrelsens planeringsdirektiv budget 2021.
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