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Kultur- och fritidsnämnden

Tid och plats Onsdag 31 mars 2021, kl.08.15 - 11.00.
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby och digitalt via Teams

Beslutande Ulla Hansson (M), ordförande
Rut Björkström (KD), l:e vice ordförande 
Matija Rafaj (S), 2:e vice ordförande 
Ann-Kristin Petersson (M)
Johan Ederström (M)
Gunnel Nilsson (C)
Pia Johansson (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Peter Malmberg (V) ersättare för Saga Sunniva Bergh (V)
Dick Andersson (SD)
Christer Larsson (SD)

Övriga
deltagande

Albert Wiesel (M), ej tjänstgörande ersättare 
Anton Gera (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef 
Ann-Kristin Gunnarsson, förvaltningssekreterare 
Emelie Olsson, kulturstrateg 
Emelie Andersson, kommunikatör 
Krister Muller, kulturskolechef 
Monica Fransson, turismsamordnare

Åhörare

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Gunnel Nilsson (C)

Kultur- och fritidsförvaltningen tisdag 6 april 2021, kl. 13.00.

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare
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TILLKANNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 31 mars 2021
Tillkännagivandet
publicerat 7 april 2021

Överklagningstid 7-28 april 2021

Tillkännagivandet
avpublicerat
Förvaringsplats 
för protokollet

29 april 2021

Kultur- ochjritidsforvaltnjngen, Olofsgatan 10, Ljungby

Underskrift Ann-Kristin Gunnarsson
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KFN § 24 2021/KOF0013 800

Fastställande av verksamhetsplan för Grand och 
Godsmagasinet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kulturhuset Grand kommer att vara fardigrenoverat under våren 2021 med 
planerad inflyttning under maj månad 2021. En ny verksamhetsplan för 
uthyrning behövs tas fram som kommer att gälla för Grand och Godsmagasinet.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen ser att en verksamhetsplan för Grand och Godsmagasinet är 
nödvändig att ta fram. I denna verksamhetsplan beskrivs syfte, mål och regler då 
det gäller uthyrning av dessa lokaler. Verksamhetsplanen kommer att gälla för 
alla som kommer att kunna hyra lokalen. Grand kommer också att ha nya 
uthymingsmöjligheter av kontors- och möteslokaler vilket gör att nya lokaler 
har tillkommit i byggnaden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-11 samt förslag till ”Verksamhetsplan - 
uthyrning av Grand och Godsmagasinet”.
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-17 § 21.

Yrkanden
Peter Malmberg (V) yrkar på återremiss av ärendet för ett förtydligande vilken 
verksamhet vi vill ha i lokalerna.
Matija Rafaj (S) yrkar på återremiss och önskar en avstämning med näringslivs- 
avdelningen angående privatuthyrningen.
Dick Andersson (SD) och Pia Johansson (S) yrkar bifall till båda ovanstående 
yrkanden.

Beslutsordning
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och 
beslutet blir att ärendet ska återremitteras.

Jus ■ -
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KFN § 25 2020/KOF0108 840

Ansökan om medfinansiering till projekt vandringsled 
Bolmenled/Bolmenmarschen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja medfinansiering till projektet 
vandringsled Bolmenled/Bolmenmarschen. Finansiering med 80 000 kr sker 
genom medel från kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra samtliga åtgärder som framgår i kostnadssamman- 
ställningen.

Sammanfattning av ärendet
Vandringsled Bolmenled/Bolmenmarschen är ett projekt som utvecklats genom 
kommunstyrelsens beslut om utveckling av vattenfrågor från den 16 april 2019, 
§ 64. Då beslutade kommunstyrelsen att föreslå kultur- och fritidsförvaltningen 
att ta fram förslag på att utveckla vattenturism. Redovisningen av förslagen 
skedde i kommunstyrelsen den 13 oktober 2020.

Friluftslivet spelar en viktig roll för folkhälsan - att få möjlighet att vara ute i 
naturen ger många hälsovinster för både den fysiska och psykiska hälsan. 
Projektets syfte är att utveckla den sträckning som är framtagen för det årligen 
återkommande helgevenemanget Bolmenmarschen till en hållbar, 
kvalitetssäkrad och attraktiv vandringsled för besökare och invånare som är 
tillgänglig under en stor del av året.

Representanter från kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunlednings- 
förvaltningen har arbetat fram underlag för en LONA-ansökan som skickades in 
till Länsstyrelsen i Kronobergs län den 1 december 2020. Den 18 mars 2021 
beslutade Länsstyrelsen i Kronobergs län att bevilja ansökan. Förvaltningen 
föreslår att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden beviljar 
medfinansiering till projektet.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Projektet innebär en inventering av sträckning för Bolmenmarschen utifrån 
ledkriterier och att utveckla ett förslag på sträckning av vandringsled inklusive 
lokalisering och utformning av rastplatser, ledentréer och förbättrad 
tillgänglighet utifrån nationella kriterier för leder. Genom att även koppla att

Justerandes sign
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samman enskilda besöksmål med leden skapas synergieffekter och en bättre 
helhetsupplevelse för både lokalbefolkning och besökare.

Syftet är att utveckla den sträckning som är framtagen för det årligen 
återkommande helgevenemanget Bolmenmarschen till en hållbar, 
kvalitetssäkrad och attraktiv vandringsled för besökare och invånare som är 
tillgänglig under längre tid. Bolmenmarschen genomförs av Ljungby 
Vandrarförening med start och mål i Ljungby. Vandringen genomförs fredag till 
och med söndag, då ska 12,5 mil avverkas till fots i början av augusti månad. 
Kvalitetssäkringen ska göras utifrån de nya kvalitetskriterierna för nationellt 
ramverk för vandringsleder. Genom att utveckla leden ska man möjliggöra för 
befintlig besöksnäring att skapa nya upplevelseprodukter, för att på så vis även 
locka nya målgrupper till området. Den kan därigenom skapa ökad ekonomisk 
hållbarhet och utveckling för besöksnäringen. Syftet är också att öka kunskapen 
om natur- och kulturmiljöer och på sikt skapa positiva hälsoeffekter för både 
kropp och själ. Projektet bidrar också till det nationella miljömålet ett rikt växt 
och djurliv i avseendet att människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bevilja 
medfinansiering till projektet vandringsled Bolmenled/Bolmenmarschen.

Projektet är en del i arbetet med kommunens fokusområden från omvärlds
analysen, mer specifikt fokusområdena unga vuxna och vatten.
Dessutom kan fokusområdena muntligt berättande och näringsliv bli en del i 
projektet. Projektet bidrar till miljökvalitetsmålen, friluftsmålen samt långsiktigt 
och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen.

Finansiering
Finansiering av projektet sker genom tid från tjänstepersoner samt medel från 
utvecklingsavdelningen (250 000 kr) och kultur-och fritidsförvaltningen 
(80 000 kr).

Ansökan om att finansiera projektet genom LON A-pengar har gjorts till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Bidrag ges till åtgärder för att skydda naturen 
och göra den tillgänglig för människor, inte minst genom att bevara och utveckla 
tätortsnära natur.
LONA kan ges med upp till 50 % av 3 (6) bidragsberättigade kostnader. 
Kommuner kan medfinansiera genom kontanta medel och arbetsinsats.

Projektets totalkostnad är 1 052 000 kronor, varav:

• Sökt bidrag 535 000 kr.
• Egen finansiering

o 187 000 kr tjänstemannatid 
o 330 000 kr kontanta medel
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021 -03-15.
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-17 § 22.

Yrkanden
Matija Rafaj (S), Peter Malmberg (V), Johan Ederström (M), Pia Johansson (S) 
och Rut Björkström (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Skickas till
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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KFN § 26 2021/KOF0014 820

Utveckling av tennishallen och padeltennisbanor vid 
Lagavallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till en utveckling av aktivitetsytor vid 
Lagavallen och beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att arbeta vidare med 
avtal för en etablering av padelbanor utomhus och i förlängningen en utökning 
av tennishallen på den av föreningen/bolaget föreslagna asfaltsytan vid 
Lagavallen.

Sammanfattning av ärendet
Lagavallen Tennishall AB som ägs av Ljungby Tennisklubb har inkommit med 
en förfrågan till att etablera utomhusbanor för padel och en utbyggnad av 
befintlig tennishall vid Lagavallen i Ljungby. Till förfrågan har en principskiss 
bifogats för att visa på omfattning och var i området som dessa aktivitetsytor 
skulle kunna placeras.

Förvaltningens bedömning och överväganden
För tillfället är en etablering av padeltennisbanor i Ljungby kommun otroligt 
attraktivt och ett flertal förfrågningar har inkommit, en stor del av dessa 
förfrågningar gäller inomhusbanor och att tennisklubben/tennishalls bolaget ser 
möjlighet till att etablera utomhusbanor vilket skulle ge ett bra komplement till 
de planerade inomhusanläggningama. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
internt tittat på den föreslagna yta och diskussionen har även skett tillsammans 
med exploateringsavdelningen. Föreningen/bolagets planer på nya banor och 
utbyggnation av tennishall ser vi inga hinder till att de byggs inom fastigheten. 
Placeringen är mellan Ljungby IF's klubbstuga/entré till Lagavallen och 
befintlig tennishall. I nära anslutning kan även nya parkeringsplatser anläggas, 
vilket syns i bilagt ritningsförslag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-02.
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-17 § 23.

Yrkanden
Rut Björkström (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Skickas till
Tekniska förvaltningen och Lagavallen Tennishall AB.

Justerandes sign
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KFN § 27 2021/KOF0016 212

Granskning av översiktsplan 2035

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens synpunkter på 
översiktsplanen med tillägget att översiktsplanen bör kompletteras med att ytor 
för fritidsaktiviteter ska finnas i landsbygdsortema och översänder 
tjänsteskrivelsen till miljö- och byggnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 december 2020 beslutade kommunstyrelsen om granskning av 
översiktsplan 2035 - Ljungby kommun. Fram till 31 mars 2021 har kultur- och 
fritidsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förvaltningens bedömning och överväganden
1. I del 2 och under strategiområdet ”Näringsliv och utbildning” har 

besöksnäringen glömts bort och därmed också specificerade 
ställningstaganden. Besöksnäringen är en växande sektor som ger 
konsumtion i branscher som hotell, restaurang, handel, transport och 
aktivitetsföretag. Besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och 
sysselsättning. Besöksnäringen är en ny basnäring för Sverige, vilken 
bidrar till lokal och regional utveckling runtom i landet. Ljungby 
kommun har beslutat att arbeta med besöksnäringen på ett mer 
strategiskt sätt, eftersom näringen är Sveriges snabbaste växande 
bransch. Vilket också beskrivs i del 3 ”Flänsyn och planeringsunderlag”.
I del 3 sid 32 bör lyftas in i del 2 och även formuleras till ett 
ställningstagande: ”Berättarnätet Kronoberg ingår i det nationella arbetet 
med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. 
Sedan december 2018 är Sagobygden, en verksamhet som drivs av den 
ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg, upptaget på Unescos register 
över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga 
immateriella kulturarv. Detta är det första exemplet på immateriellt 
kulturarv i Sverige. Som en följd av detta kan bör det immateriella 
kulturarvet stärkas ytterligare, vilket kan kommer att ha en positiv 
inverkan på kommunens identitet och besöksnäring. ” Ytterligare ett 
ställningstagande bör tas med under besöksnäringen: Kultur- och 
fritidsnämnden tar tagit fram förslag för att profilera Ljungby kommun 
med vattenturism och dessa har kommunstyrelsen godkänt.

2. Del 2 ”Näringsliv och utbildning” bör kompletteras med en skrivning om
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en växande näring som går under begreppet KKN; kulturella och 
kreativa näringar. KKN bidrar till branschbredden i kommunen.

3. Del 2; Kommunfullmäktige fattade 2021-03-01 beslut om att inleda ett 
kommunövergripande samarbete för framtagande av en ffiluftsplan och 
arbetet bör starta tredje kvartalet 2021. Det är viktigt att översiktsplanen 
möter kommunens bidrag till att nå de nationella friluffspolitiska målen. 
Naturvårdsverket skriver att kommunal planering av friluftsliv är ett stöd 
för att lyfta friluftslivet och bidra till bland annat globala hållbarhetsmål, 
miljökvalitetsmål, friluftslivsmål och folkhälsomål. Friluftslivet bör 
stärkas i översiktsplanen och vara ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. Här kan blå- och grönstrategi, blå- och grönplan och 
naturvårdsplan ingå.

4. Del 3 sid 2; ”Utveckla kvarteret Fritiden och dess närområde som navet 
för idrotten i kommunen.” Under pandemitiden har Kv. Fritiden med 
Kronoskogen varit mycket välbesökt. Kv. Fritiden kommer inom en 
närtid att vara en för liten yta för att erbjuda fler personer idrott och 
spontanaktiviteter. Området mellan Kronoskogen, område 3 och 4 som 
benämns ”grönområde och park” (kartan del 2 sid 33) bör därför göras 
om till ”natur och friluftsliv” för att möta en ökande befolkning och ett 
alltmer ökat intresse för idrott, spontanaktiviteter och friluftsliv.
Kv. Fritiden och Ljungsjöområdet bör knytas ihop på ett trafiksäkert sätt 
och i synnerhet ur ett barnperspektiv.

5. Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att införa en policy för 
offentlig konst i Ljungby kommun. En procent av anbudssumman för 
projektet ska gå till konstnärlig utsmyckning (s.k. 1%-regeln). Del 2 
”Attraktiva bebyggelsemiljöer bör kompletteras med detta viktiga beslut.

6. Del 4 sid 7; bör kompletteras under rubriken ”Övriga styrdokument” 
med Besöksnäringsplan och Skyltprogram för Ljungby centrum.

7. Fotografens namn ska anges på de köpta bilderna.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-08.
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-17 § 25.

Skickas till
Miljö- och byggnämnden.

Justerandes sign
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KFN § 28

Omvärldsanalys budget 2022-2024

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen redogör för förvaltningens omvärldsanalys och budgetbehov 
2022-2024. Ärendet tas upp för beslut i kultur- och fritidsnämnden i april 2021.

Justerandes sign
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KFN § 29

Delegationsärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsärenden redovisades:

• Större arrangemang
o Snabbstöd arrangemang
• Ung arrangör 
® Bidrag museer

13(15)
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KFN § 30

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar infonnationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnades på dagens sammanträde:

• Minnesanteckningar presidiemöte 2021 -03-12 barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes sign
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KFN § 31

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnades på dagens sammanträde:

• Länsstyrelsen - En vecka fri från våld
• Från föreningslivet - Öppet brev, nu skriker vi
• KF 2021-03-01 § 24 - Motion om friluftsplan
• KS 2021-03-16 § 35 - Medborgarinitiativ bryggor och badplatser Lagan
• KS 2021-03-16 § 38 - Utvecklingsplan för tillitsbaserad ledning och 

styrning
• KS 2021 -03-16 § 39 - Åtgärder med anledning av intemkontroll 2020
o KS 2021-03-16 § 40 - Uppdrag om fördjupad översiktsplan för Ljungby 

stad
• KS 2021-03-16 § 41 - Uppdrag om bostadsförsörjningsprogram för 

Ljungby kommun.
• KS 2021 -03 -16 § 42 - Verksamhetsplan för representation
• KS 2021-03-16 § 43 - Resultatbalansering från 2020 till 2021
• Region Kronoberg - Långsiktig överenskommelse Scensommar 2021
• Länsstyrelsen - Beslut beviljat bidrag Naturkartan
• RF-SISU Småland - Nyhetsbrev nr.2 och nr.3 2021
• Svensk scenkonst - Nyhetsbrev nr.3 2021
• Ljungbergmuseet - Budgetäskande 2022

Justerandes sign


