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KFN § 14 2020/KOF0010 041

Bokslut 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsbokslutet för 2020 innehållande 
ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse och mål uppföljning.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för det ekonomiska resultatet både 
för drift och investeringar, verksamhetsberättelse och måluppfyllnad för 
2020.

Beslutsunderlag
Förvaltningens ekonomiska redovisning, verksamhetsberättelse inklusive 
måluppföljning för 2020.
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-17 § 14.

Skickas till
Ekonomiavdelningen.
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KFN § 15 2020/KOF0092 810

Motion - Belysning vid Ljungsjön

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet yrkar i en motion att en utredning görs för hur belysning kan 
ordnas och till vilken kostnad, för att få ett beslutsunderlag. I motionen skriver 
de att området runt Ljungsjön är ett mycket uppskattat fri luftsområde som är 
trevligt och lätt att nå. På kommunens webb hänvisas till möjligheten till 
längdskidåkning vid Ljungsjön. Som kommun ska vi underlätta för 
Ljungbyboma att kunna träna och vistas i naturen. För att kunna utöka antalet 
timmar som området kan nyttjas föreslår vi att området får belysning.

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Kultur- och fritidsförvaltningen har samverkat med exploatering- och 
parkavdelningen med att möta föreningen 338 Småland önskan om ett 
anläggande av MTB-bana i området runt Ljungsjön och Myrebobacken. Under 
arbetet har FK Finn och Friluftsfrämjandet deltagit för att ge sin syn på området 
och som en del i att föreningarna skulle få en tidig kunskap om planerna så att 
en samverkan kan ske. Det finns nu ett nytt avtal om nyttjanderätt för 
anläggandet av MTB-bana och själva MTB-banan har ännu inte tagit fast form i 
området. En utredning för hur belysningen kan utformas och till vilken kostnad 
bör genomföras när MTB-banan i så stor utsträckning som möjligt är 
färdigställd. Så att nyttan av belysningen blir en tillgång för de olika möjliga 
aktiviteterna i området i så stor utsträckning som möjligt. Vidare så är kostnader 
en färskvara och en utredning bör genomföras i så nära anslutning till ett 
verkställande som det bara är möjligt samt att utredningen sker i samverkan med 
parkavdelningen.
En vidareutveckling av Ljungsjöområdet ligger i linje med kommunens vision 
att Ljungby 2035 når 35 000 invånare. Detta genom att öka tryggheten och då 
även tillgängligheten i ett attraktivt naturområde som är enkelt att nå för många 
av kommunens och Ljungby tätorts invånare.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskri velse 2021-02-04.
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-17 § 15.
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Yrkanden
Saga Sunniva Bergh (V) yrkar bifall till motionen.

Skickas till
Kommunfullmäktige.
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KFN § 16 2021/KOF0010 820

Behovsanalys Lagavallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna behovsanalysen och beställa 
en förstudie.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Axel Ångbagares gata kommer att byggas om och en 
försäljning av den mark där en stor del av parkeringarna vid Lagavallen just nu 
är etablerade ska säljas, så har tekniska förvaltningen informerat om att det 
kommer bli ändrade förutsättning för trafiksituationen vid och längs med Axel 
Ångbagares gata.

Kultur- och fritidsnämnden anser att man i förstudien bör tänka in möjligheterna 
till en fortsatt utveckling av fritidsområdet med hänsyn till parkerings- 
situationen, och att därför eventuellt ändra nuvarande detaljplan för området.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en bred analys av Lagavallen 
som helhet. Förvaltningen identifierar ett flertal brister som behöver åtgärdas, 
listas i bilagd behovsanalys. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att ärendet 
är i linje med kommunens vision. Vidare bedöms ärendet uppfylla 
barnkonventionens innehåll.

Finansiering
Åtgärder som presenteras tas med i kommande budgetarbete som 
in vesteringsproj ekt.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-12.
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-17 § 19.

Skickas till
Tekniska förvaltningen.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-03-03

8(16)
111

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 17 2021/KOF0006 042

Internkontroll 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra interna kontroller för nedanstående riskområden under år 2021:

• Frånvaro rapporteras i personalsystemet Självservice
• Uppföljning sker av skyddsronders handlingsplaner

Uppdraget återredovisas senast i samband med årsredovisningen för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för nästkommande års granskning/ 
uppföljning av den interna kontrollen. I planen ska framgå

• Vad som ska granskas under året
• Vilka rutiner och/ eller system som berörs
• Vilka kontrollmoment som skall granskas
• Vem/ vilka som är ansvariga för granskningen
• När granskningen skall rapporteras till nämnden

1. Varje medarbetare ska rapportera i personalsystemet Självservice. 
Cheferna har ansvar för att så sker och att rätt tid rapporteras till 
personalavdelningen som betalar ut lön. Information har förmedlats från 
personalavdelningen att det kan finnas risk att fel uppstår i processen och 
fel lön utbetalas. Om fel uppstår beror det på glömska, stress, systemet 
upplevs oflexibelt, föråldrat och otympligt, saknas rutiner med mera.

2. Det är viktigt att skyddsronder genomförs för att säkra att arbetsmiljön är 
god. Två skyddsronder ska årligen göras; en fysisk-teknisk skyddsrond 
och en socialorganisatorisk skyddsrond. Brister i arbetsmiljön ska 
dokumenteras och en handlingsplan upprättas för att åtgärda dessa. Det 
finns risk att handlingsplanerna inte följs upp och att brister i 
arbetsmiljön kvarstår. I värsta fall kan brister i arbetsmiljön leda till 
personskador och sjukdom.

Intemkontroll 1 görs av HR-avdelningen och intemkontroll 2 görs av 
skyddsombud Michaela Rogal.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskri velse 2021-01-21. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-17 § 16.

9(16)

Skickas till
Ekonomiavdelningen.
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KFN § 18 2020/KOF0075 800

Uppdrag om att revidera kriterier för priser och stipendier

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att revidera reglerna för stipendier och 
priser enligt förvaltningens förslag. Kultur- och fritidsnämnden godkänner 
kommunikationsstrategin.

Sammanfattning av ärendet
Den 16 augusti 2020 ger Moderaterna genom ordföranden i kultur- och 
fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att revidera reglerna för stipendier och 
priser med krav på tydlig dokumentation från sökande till kulturstipendiet och 
att formerna för marknadsföringen förtydligas. Uppdraget ska redovisas innan 
2020 års slut.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer att det blir en orättvis behandling genom att enbart kräva 
dokumentation från de som söker kulturstipendiet. Däremot föreslår 
förvaltningen att nämnden skriver in i reglerna att de ser positivt på de sökande 
som bifogar dokumentation som styrker den sökandes förmågor. Exempelvis 
genom tidningsartiklar, länkar, bilder, filmer, ljudupptagningar eller annan 
dokumentation som den sökande anser ökar chansen för att bli utsedd som 
mottagare av ett idrotts- eller kulturstipendium från Ljungby kommun. 
Förvaltningens kontakt bland kommunikatörerna har gjort förslag på en 
kommunikationsplan för att få mer uppmärksamhet för kommunens priser och 
stipendier.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-07 samt kommunikationsplan. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-17 § 17.

Yrkanden
Saga Sunniva Bergh (V) yrkar i första hand avslag till Moderaternas förslag och 
i andra hand yrkas att man skriver att de sökande som bifogar dokumentation 
premieras.

Rut Björkström (KD), Johan Ederström och Matija Rafaj (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag.

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkandena emot varandra och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes sign
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KFN § 19

Projekt kulturhus Grand

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetschef Eva Jönsson ger en lägesrapport om projektet kulturhus Grand. 
Projektet är något försenat och förväntas stå klar i april 2021.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 20

Dataskyddsinformation

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens dataskyddsombud Patrik Svedenskiöld informerar 
om kommunens dataskydd.

Justerandes sign
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KFN § 21

Förstudie bokbuss

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar for informationen.

Sammanfattning av ärendet
I planen för budget 2022 ligger en budget på 5 000 000 kr för en ny bokbuss. 
Den nuvarande bokbussen är 14 år gammal och är i behov av att bytas ut. 
Bibliotekschefen och bokbusschaufförema redogör för förstudien som är gjord.

Justerandes/sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 22

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande infonnation lämnades på dagens sammanträde:

• Minnesanteckningar Brål 2021 -02-19 inklusive 2020 års inbrottsstatistik 
och statistik över brott i nära relation.

Justerandes sign
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KFN § 23

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnades på dagens sammanträde:

• Granskning översiktsplan 2035 för Ljungby kommun.
• KOF 20210218 Bedömning av uthyrning av lokaler.
• KS 20210112 § 3 - Kommunstyrelsens intemkontrollplan 2021.
• KS 20210112 § 4 - Detaljbudget och verksamhetsplan kommunstyrelsen 

2021.
• KS 20210216 § 18 - Förstudie multihall.
• KS 20210216 § 19 - Gemensam städorganisation.
• KS 20210216 § 20 - Ombyggnation kommunhuset.
• KS 20210216 § 25 - Projektplan åtgärder vid ån Lagan.
• RS-SISU Småland Nyhetsbrev nr.l 2021.
• Ansökan Tillväxtverket - Sjön Bolmen - den naturliga arenan för 

hållbara naturidrottsevenemang.
• Matilda Håkansdotter har tillträff tjänsten som bibliotekschef.
• Information om pandemiläget i förvaltningens verksamheter.

Justerandes si


