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KFN § 32 2021/KOF0046 042

Omvärldsanalys och budget 2022-2024

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar förvaltningens omvärldsanalys (se bilaga) 
med följande förändringar:

• 0,5 årsarbetare kommunikatör/marknadsföring tas bort (300 000 kr).
• Fria bad för alla vid kommunens badanläggningar sommartid 

(135 000 kr) läggs till i budget 2022

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska i budgetarbetet för 2022 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 omvärldsanalys och budgetbehov inför budget 2022-2026 där man har 
sammanställt en lista över utvecklingsområden för 2022 och de närmaste 
åren utifrån fullmäktiges beslut om de tre fokusområdena och de tre 
förslagen till inriktningar för visionsmålen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskri velse med omvärldsanalys 2021-03-15. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 36.

Yrkanden
Alliansen avstår från eget budgetförslag och ställer sig bakom förvaltningens 
förslag till drift- och investeringsbudget 2022. De vill dock uppmana till att så 
långt som möjligt i fortsättningen utnyttja tilldelad budget för att undvika stora 
överskott.

Oppositionen följer förvaltningens förslag med följande förändringar:
0,5 årsarbetare kommunikatör/marknadsföring tas bort (300 000 kr).
Fria bad för alla vid kommunens badanläggningar sommartid (135 000 kr) läggs 
till i budget 2022.

Dick Andersson (SD) yrkar bifall till oppositionens förslag.

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden ställer de två budgetförslagen mot varandra och finner att kultur- 
och fritidsnämnden beslutar enligt oppositionens yrkande.

Skickas till
Budgetb eredningen.

f
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KFN § 33 2021/KOF0013 800

Fastställande av verksamhetsplan för Grand och 
Godsmagasinet

Beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 
uthyrning av Grand och Godsmagasinet.

Sammanfattning av ärendet
Kulturhuset Grand kommer att vara färdigrenoverat 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.

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2021-03-31 att återremittera verksamhets
planen för uthyrning av Grand och Godsmagasinet. Nämnden ville att planen 
förtydligas med vilken verksamhet som ska vara i lokalerna, samt önskan om en 
avstämning med näringslivsavdelningen angående privatuthyming.

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.

Verksamhetsplanen är tydlig med att uthyrningen av Grand och Godsmagasinet 
är för att skapa kulturella mötesplatser som i sin tur kan bidra till en aktiv och 
meningsfull fritid för invånare och besökare i Ljungby kommun. Syftet är också 
att stödja arrangemang som äger rum i Ljungby kommun och som har ett 
allmänintresse, samt bidrar till ett attraktivt och varierat arrangemangsutbud. 
Särskild prioritet har arrangemang för och av barn, unga och unga vuxna.

I planen finns kultur- och fritidsnämndens värdegrund beskriven ”Vilar på 
svensk lagstiftning, FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s allmänna 
förklaring av de mänskliga rättigheterna. Att föreningarnas verksamhet ska 
bygga på demokratiska principer och barnkonventionen. Följa svensk 
lagstiftning och är förenlig med principen om alla människors lika värde. Kravet 
omfattar alla diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön,

\ ålder, funktions variation, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
jiisterandes sign
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läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet.” 
Förvaltningen ser att det beskrivna syftet och nämndens värdegrund ger en solid 
plattfonn för tjänstepersoners bedömningar att göra bokningar i Grand och 
Godsmagasinet. Risken är påtaglig att planen blir alltför snäv i sin detaljrikedom 
med x antal uppräkningar av arrangemang/bokningar/verksamheter. Dessutom 
finns en beskrivning av att i de fall laglighet och säkerhet kan ifrågasättas ska 
förvaltningschef och kommunjuristen konsulteras och beslut ska då tas av 
kultur- och fritidsnämnden.

När det gäller privat uthyrning föreslås att skrivningen blir densamma som för 
Grand; ”Privat hyresgäst som arrangerar publika evenemang”. I och med 
skrivningen kan inte Godsmagasinet hyras ut för privata fester, utan hänvisning 
sker till privata aktörer

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-11 samt förslag till ”Verksamhetsplan - 
uthyrning av Grand och Godsmagasinet”.
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 28.

Justerandes sign
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KFN § 34 2021/KOF0018 860

Budgetäskande Ljungbergmuseet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lämnar Ljungbergmuseets budgetäskande till 
budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Ljungbergmuseet har inkommit med en skrivelse där de äskar på en ökning av 
driftsbidrag för år 2022. Nuvarande driftsbidrag är 670 000 kr/år och de önskar 
1 100 000 kr/år. De skriver att Ljungbergmuseet placerar Ljungby på 
konstkartan och starkt bidrar till Ljungby kommuns utveckling genom utgöra ett 
av kommunens mest besökta turistmål.

I museets uppdrag ingår att bedriva konstpedagogisk verksamhet och 
konstpedagogen har utvecklat ett digitalt verktyg Art Smart som tillgängliggör 
museet och dess konst till kommunens skolor.

Beslutsunderlag
Ljungbergmuseets skrivelse 2021-03-05.
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 29.

Skickas till
Budgetberedningen.
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KFN § 35 2021/KOF0003 860

Revidering av verksamhetsplan för kultur

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplanen för kultur i Ljungby 
kommun 2021 - 2024.

Reservationer
Dick Andersson (SD) och Christer Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplan för kultur i Ljungby kommun 2018 - 2020 upphör att gälla 
och en reviderad verksamhetsplan för kultur i Ljungby kommun har arbetats 
fram. Verksamhetsplanen för kultur är ett levande styrdokument för det 
kulturpolitiska området i kommunen och ska beskriva vilka områden som bör 
utvecklas under åren 2010 - 2024 och vilka aktörer som kan ingå i utvecklings
arbetet. Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun är kopplad till 
Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå, som har 
genomförandeperiod 2021 - 2024.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Den nya verksamhetsplanen för kultur har en stor betydelse för att nå 
kommunvisionen om att bli 35 000 invånare år 2035. För att Ljungby kommun 
ska kunna attrahera och behålla fler personer behövs ett rikt och varierat 
kulturliv. Med en uppdaterad plan finns bättre förutsättningar för att gemensamt 
arbeta för en utveckling som bidrar till att nå visionen. Vid framtagandet av den 
nya planen har hänsyn bl.a. tagits till mål på kommunal, regional, nationell och 
global nivå samt omvärldsanalysens fokusområden. I verksamhetsplanen finns 
fokusområdena näringsliv, berättande, unga vuxna och vatten med i olika 
insatser för utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbete kopplat till Barnkonventionen 
finns med i planens föreslagna prioriterade utvecklingsområde; Barn och ungas 
rätt till kultur.

Förvaltningens beredning
Vissa av utvecklingsinsatserna från den förra planen tas med in i den nya på 
grund av att insatserna inte blivit genomförda. Dessa insatser bygger på tidigare 
synpunkter insamlade från medborgardialoger som gjorts i samband med



Sammanträdesprotokoll
2021-04-28

10(31)
LJUNGBY
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

revidering av tidigare planer. Underlag till remissutgåvan av verksamhetsplan 
för kultur i Ljungby kommun 2021 - 2024 har därutöver samlats in i form av:
- Dialogmöte i oktober 2020, en på Godsmagasinet och en på Lokall6. På dessa 

träffar fanns det även möjlighet att delta digitalt.
- Remissvar som kommit in via webben och med e-post.

På sidan www.ljungby.se/kultuiplan har en textad film från ett av dialogmötena 
tillgängliggjorts. På samma sida har det även varit möjligt att enkelt lämna 
synpunkter på remissutgåvan under perioden: 27 januari - 24 februari.
De kompletteringar och korrigeringar som gjorts i verksamhetsplanen för kultur 
Ljungby kommun 2020 - 2024 grundar sig på dessa inspel.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, inkomna yttranden samt förslag till 
Verksamhetsplan för kultur 2021-2024.
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 30.

Yrkanden
Dick Andersson (SD) och Christer Larsson (SD) yrkar att verksamhetsplanen 
antas med förändringen att studieförbundet Ibn Rushd stryks från listan över 
studieförbund.

Johan Ederström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet 
föreslår nämnden att godkänna ”Verksamhetsplanen för kultur 2021-2024”.

U *
Justerandes sign
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KFN § 36 2021/KOF0017 805

Hembygdsföreningen Lings Minne ansöker om 
medfinansiering till Boverkets statsbirag till allmänna 
samlingslokaler

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Hembygdsföreningen Lings Minne 
73 230 kronor i medfinansiering för investeringar till allmänna samlingslokaler. 
Det kommunala stödet utbetalas under förutsättning att föreningens ansökan 
beviljas av Boverket.

Sammanfattning av ärendet
Hembygdsföreningen Lings Minne ansöker om 244 100 kronor i statsbidrag för 
investering till allmänna samlingslokaler. Ett beviljande av stöd är grundförut
sättningen för att föreningen ska kunna utföra en tillbyggnation som inrymmer 
toalett, musfritt förvaringsrum, ny värme och godkänt VA.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Enligt vårt regelverk för ansökningar till Boverket uppfyller Hembygds
föreningen Lings Minne dessa och har rätt till ett kommunalt stöd. En 
förutsättning för att Boverket ska handlägga ansökan är att kommunen beviljar 
30% av det ansökta beloppet, vilket innebär maximalt 73 230 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.

I 2021 års budgeterade medel återstår 56 000 kronor. Resterande belopp 17 230 
kronor föreslås omfördelas från de i budget avsatta medel till investeringsstöd.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06 samt föreningens ansökan. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 34.

Skickas till
Ansökande förening.
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KFN § 37 2021/KOF0038 041

Fördelning av överskott från 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens förslag till fördelning av 
överskott från 2020.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens resultat efter 2020 visar på ett överskott på 1 958 000 kr. Efter 
kommunstyrelsens beslut går 1/3 (653 000 kr) tillbaka till kommunstyrelsen, 1/3 
(653 000 kr) tar nämnden beslut om och 1/3 (652 000 kr) fördelas av 
förvaltningens verksamheter. Förvaltningen visar på behov och förslag till 
fördelning av överskottet.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fördelar sina 653 000 kr 
enligt följande:

Ansvar 71100 Förvaltningskontor 203 000 kr Buffert till årets intäktsbortfall

”- 71200 Kulturskola 100 000 kr Städning Grand

”- 71400 Kv. Fritiden 270 000 kr Kap.kostn. skateanläggningen

71800 Tourist Center 80 000 kr Projekt vandringsled Bolmenled/
Bolmenmarschen

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till fördelning.'
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 35.

Skickas till
Ekonomiavdelningen.

0-55
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KFN § 38 2021/KOF0039 023

Handlingsplan "Heltid som norm"

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner handlingsplanen för ”Heltid som norm”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i planeringsdirektivet angett att heltidsarbete är en 
viktig fråga för hela Sverige. Det är en viktig delstrategi för att möta välfärdens 
omfattande rekryteringsbehov. Heltidsarbete som nonn är också en av de 
viktigaste jämställdhetsinsatsema vi kan genomföra lokalt.

1. Inom ramen för beslut om heltid som nonn uppdras samtliga nämnder som 
har anställda inom Kommunals avtalsområde att återredovisa nämndens 
fastställda handlingsplan samt vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen senast 
när årets första budgetuppföljning redovisas för 2021.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsförvaltningen har totalt inom samtliga fackliga organisationer 
11 personer som arbetar deltid. Hälften av dem har trygghetsanställningar och 
klara fysiskt eller psykiskt inte av att arbeta heltid. 3 personer har av olika skäl 
valt att arbeta deltid och önskar inte heltidstjänst.

Det är viktigt att kommunstyrelsen ser frågan om rätt till heltid som en 
koncemfråga, det vill säga att medarbetare som önskar arbeta heltid ges samma 
förutsättningar i hela koncernen. ”Att införa heltid kan låta förhållandevis 
enkelt. Men det innebär många förändringar som kommer att påverka 
människors livspussel och livskvalité” (citat Sveriges Kommuner och Regioner). 
Om rätten till heltid ska lösas inom nuvarande budgetramar måste ett 
kommunkoncemperspektiv till som möjliggör för medarbetare att kombinera 
tjänster inom flera förvaltningar. Personal/HR-avdelningen måste 
bibehålla/erhålla ett övergripande ansvar för att ha överblicken var det finns 
tjänster att komplettera upp till heltid, samt ha överblicken vilka medarbetare 
som önskar heltid om den egna förvaltningen inte ekonomiskt klarar utökade 
tjänstgöringsgrader. Eftersom kultur- och fritidsförvaltningen har förhållandevis 
få tjänster måste möjligheten finnas att medarbetare ges möjlighet att kombinera 
sin nuvarande tjänst med andra tjänster i andra förvaltningar eller möjligheten 
att komplettera tjänstgöringsgraden med arbetsuppgifter via bemanningspool.

Handlingsplanen:

1. Verksamhetschef ser över möjligheten till heltid inom sitt ansvarsområde

Justerandes sign
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2. Om verksamhetschefen inte har möjlighet att erbjuda heltid, lyfts frågan till 
kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp och möjligheten undersöks att 
erbjuda heltid inom den egna förvaltningen.

3. Kan inte kultur- och fritidsförvaltningen internt erbjuda möjligheten till heltid 
lyfts frågan till HR/personalfunktion.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-26.
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 37.

Yrkanden
Matija Rafaj (S) med bifall av Pia Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Skickas till
Personalutskottet

o*# ^
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KFN § 39 2021/KOF0040 800

Uppdrag "Ungas välmående"

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge förvaltningen uppdrag att göra en analys 
över insatser/åtgärder som har effekt för att barn ska ha en lyckad skolgång. 
Uppdraget sker tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
I presidiemöten mellan barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kultur - och fritidsnämnden har framkommit en markant ökning av antal 
bamavårdsanmälningar under senaste halvåret. Presidierna är överens om att 
förvaltningarna ytterligare måste samverka i arbetet kring bam/elever.

Förvaltningscheferna ska därför göra en analys av läget, föreslå åtgärder och 
presentera en tänkt tidplan.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Undertecknad är mycket positiv till att gemensamma ansträngningar görs för att 
ungas mående i Ljungby kommun ska förbättras. Finansiering sker inom 
ram.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-22.

Yrkanden
Rut Björkström (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign
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KFN § 40 2021/KOF0008 046

Fördelning av bidrag ur Dahlinfonden 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden följer presidierna i socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämndens förslag till fördelning av bidrag ur Dahlinfonden och skickar 
det till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- 
och fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till 
kommunstyrelsen om inkomna ansökningar.

För 2021 fnms 2 913 554 kronor att utdela ur fondens avkastning, varav minst 
2 304 000 kronor måste delas ut. Ansökningarna motsvarar 5 903 260 kronor.

Medlen ska enligt principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till 
projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt 
följande:

1/7 av medlen, cirka 416 222 kronor, tilldelas biblioteket i Lagan.
1/7 av medlen, cirka 416 222 kronor, utdelas till kulturändamål.
5/7 av medlen, cirka 2 081 110 kronor, utdelas till sociala ändamål.

Presidierna i kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden lämnar ett 
gemensamt förslag för fördelning.

Förening Aktivitet Ansökt kr Förslag till 
utdelning

Berga
församling

Konserter i samband med att Berga Kyrka tyller 200 år.
Den första advent 2021 är det 200 år sedan Berga kyrka 
invigdes. Planeringen av hur detta ska firas pågår. Musik är 
en given del av detta 200 års jubileum. Förutom musik i 
samband med jubileet den första advent planeras, som en 
del av firandet, ytterligare två konserter (tema advent och 
jul) under december månad. Berga församling ansöker 
därför om 50 000 kr för omkostnader och arvode till med
verkande musiker och sångare. 2020 års anslag tänker vi 
använda så fort pandemin släppt sitt grepp och konserter 
kan genomföras.

50 000 kr 20 000 kr

Berga
hembygds
förening

Om smittläge och myndigheter tillåter, vill vi anordna 
traditionella festligheter: Sveriges Nationaldag, midsom
marfestligheter, Slåtter, Tipspromenad i Hembygdsparken, 
Musikquiz med våffelcafé, Bilbingo, Julsånger i adventstid, 
Liten julmarknad utomhus, ev i samarbete med samhälls- 
och pensionärsföreningarna i Lagan. Inköp till serveringar,

80 000 kr 25 000 kr
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underhållning, annonsering, guidning av skolklasser. 
Underhåll av byggnader: Nödvändig renovering av skorsten 
på storstugan, målning av fönster. Driftskostnader såsom
VA, el, gräsklippning, inköp av sommarplantor till rabatter 
och urnor. Försäkringar, bankavgifter.

Berga
Multisport

Vi vill starta byggnation till en aktivitetsbana för alla åldrar 
i området runt Lagans gamla elljusspår och mkt populära 
Bergastig. Vi kommer fokusera på en bred mix av blandade 
redskap för en bred skara. Förslag är under framtagning.

150 000 kr 100 000 kr

Berga PRO För ett aktivt liv för pensionärer i Berga. Motionsaktiviteter 
såsom Boule, Bowling och andra utomhusaktiviteter, 
utflykter, (resor) studiebesök och studier. Föredrag och 
musikunderhållning vid våra sammankomster samt om
kostnader för sånggruppen och hyra av lokal i Lagan för 
styrelse och mindre aktiviteter plus större lokal för med
lemsmöten. Inköp av laptop och videoprojektor för att visa 
bilder och filmer, och för utbildningssyfte med bl.a. data 
och mobiltelefon.

40 000 kr 20 000 kr

Berga
Skapar
glädje

Kursavgifter till lärarledda målerikurser med start hösten
2021. En eftermiddagsgrupp och en kvällsgrupp med 6-8 
deltagare/grupp. Marknadsföring för att locka fler med
lemmar till Berga Skaparglädje. Finansiering av målar- 
studio som enbart används för skapande aktiviteter och 
förvaring av material. Studieresa för gruppen till konst
runda/utställning i angränsande kommun.

26 000 kr 12 000 kr

Berga
väntjänst

Fika, sommarutflykt, julavslutning för bingospelama med 
förtäring, underhållning, våffelcafé, klä midsommar
stången, bingospel, Nobeldagen, lucia. Bjuda på mat och 
hembakad på Åbrinken. Informationsmöte med mat för de 
som arbetar i väntjänsten. Sommarpromenader med fika. 
Milersättning till olika utflykter

30 000 kr 20 000 kr

Berga-
bygdens
folkdansare

Flyror, Bensinpengar till uppvisningar, någon teaterresa. Vi 
kunde tyvärr inte ha vårt 50-årsjubileum 2020, så det 
hoppas vi på detta året.

15 000 kr 10 000 kr

Berga- 
bygdens 
kultur och 
turism

Föreningen Bergabygdens Kultur och Turism bildades i 
december 2020. Föreningens mål är att vara en turist och 
kulturbärare i Berga i samarbete med myndigheter, andra 
föreningar och näringsliv. Föreningen har beslutat att starta 
ett museum där huvudutställningen kommer att byggas 
kring Cliff Burton och fansens historia. Cliff Burton 
omkom 1986 i en bussolycka utanför Dörarp. 20 år senare 
reste fansen som hyllning en minnessten över sin idol. Idag 
räknas minnesstenen som Kronobergs läns kändaste 
internationella kulturlämning. Platsen bär inte enbart på det 
historiska arvet kring Cliff Burton och olyckan. Den vittnar 
också om en annan historia som vi kanske ännu inte förstått 
den totala innebörden av. Nämligen hur betydelsefull 
platsen är för fansen världen över och hur mycket besök 
den har och hur mycket saker som lämnas kvar på platsen.
Ett exempel är det omtalade konstverket som installerades 
på platsen sommaren 2020 och som väckte stora känslor 
och blev en nyhet både i Sverige och utomlands.
Föreningen har även fått kontakt med Cliff Burtons familj 
som gärna hjälper till med kunskap och utställnings
material. Föreningens mål är också att varje år i september 
månad ge ut ett stipendium till en ung lovande svensk 
basist. Planerna på att öppna ett Cliff Burton museum i
Lagan har gett eko i både Sverige och omvärlden. Museet 
kommer inte enbart vara ett klassiskt museum som vårdar

450 000 kr 120 000 kr
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och visar upp föremål. Museet kommer även sätt Dörarp/ 
Lagan och även Ljungby kommun på världskartan. 
Föreningen söker totalt 450 000 kr till iordningsställande av 
lokal, inredning, digital utrustning till utställning samt lön 
till administrativt och praktiskt arbete med byggandet av 
museet s utställning.

Bergaortens 
missions
församling 
och Berga 
församling

Läxhjälp och fritidsaktiviteter för Åbyskolans elever
Lagans missionsförsamling och Berga församling avser att 
med gemensamma ideella krafter och start höstterminen
2021 på eftermiddagstid (ca 14:30-17:00) två dagar i 
veckan bedriva läxhjälp kombinerat med lika fritids
aktiviteter. Målgruppen är Åbyskolans elever åk 4-9. 
Verksamheten kommer att bedrivas i befintliga lokaler i 
respektive församling. Åbyskolans rektor är kontaktad och 
han tycker att det är ett bra initiativ. Vi avser att ha 
kontinuerlig kontakt med rektorn och Åbyskolan för att 
försäkra oss om att vi jobbar med rätt saker på lämpligt sätt. 
För att ungdomarna efter skolans slut med förnyade krafter 
ska kunna ta sig an sina läxor och övriga aktiviteter tycker 
vi att det är viktigt alla får ett mellanmål. Därför ansöker vi 
om ”matpengar” enligt kalkylen 1000 kr x 20 v=20 000 kr.

20 000 kr 20 000 kr

Dörarps IF Ungdomarna får bra avslutningar på vår och höst- 
träningarna med diplom och medaljer och någon form av 
fika/grillning. Byte av Elelement i omklädningsrum och 
Cafeteria till värmepumpar Målning av fönster på vårt 
omklädningsrum/Cafeteria. En stege för att komma utanför 
vårt vildsvinsstaket för att hämta bollar, åka pulka eller 
komma ut i skogen för att vandra. Ett utegym/ hinderbana.

212 000 kr 70 000 kr

Equmenia
Jonsboda
scoutkår

Vi skulle vara tacksamma om vi kunde förnya och förbättra 
vår hajk-lägerutrustning inom kåren. Bland annat är vi i 
behov av nya grytor och stekhällar till matlagning. Då alla 
mål mat lagas över eld under hajker och läger går det åt en 
hel del utrustning under en dag. Dessa används givetvis 
under våra scoutkvällar också. Vi önskar också ett större 
tält där vi kan samlas alla och ha gemenskap och samtidigt 
få skydd för vind, regn, snö, sol, mygg. Vår ambition är att 
bedriva verksamheten utomhus så mycket som möjligt och 
ett tält kan vara till stor hjälp en het sommardag eller när 
även myggen vill delta på lägersamlingarna.

38 000 kr 20 000 kr

Feringe
flygklubb

Vi behöver uppdatera vår larmanläggning, särskilt runt 
bränsleanläggningen då det i vissa stunder kan finnas så 
mycket som en halv miljon i värde i bränsletankama. 
Investera i en hjärtstartare. Fortsätta bygga om banbelys
ningen. Bygga väg fram till väderstationen/ vindstruten.
Måla om linjer på banan. Organisera spaka självdagar för 
att rekrytera nya unga piloter till föreningen. Byte av 
hangarportar och fasad på hangar.

370 000 kr 100 000 kr

Flyxens
FVOF

Flyxens FVOF ansöker om bidrag till upprättande av 
vandringsled i anslutning till sjön Flyxen. Flyxen utnyttjas 
frekvent till friluftsliv av personer boende i ”gamla” Berga 
kommun. Inte minst just nu med rådande restriktioner 
angående Convid-19. Sommar som vintertid är sjön känd 
för sitt abborrefiske. Markägare har ställt platser för 
grillning tillförfogande. Dessa platser har tidigare ställts 
iordning med sittbänkar och brunnsringar/ grillgaller.
Delvis finansierat med bidrag, men även med genom 
föreningens medel. En förbättring av förutsättningarna för 
ett aktivt friluftsliv vore om det vore möjligt att anlägga en 
vandringsled i anslutning till sjön. En viss förstudie

200 000 kr 80 000 kr
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genomfördes våren 2020 av sträckningen. Initialt vore en 
sträckning från sjöns västra sida upp till den kommunala 
badplatsen i norr lämpligt att ta som etapp 1. Finns medel 
tillgängliga skulle man sedan fortsätta på västra sidan. 
Kostnader som uppstår är maskinkostnad samt material till 
spänger och dikesövergångar. Föreningen avser att, om 
bidrag erhålls, även själva investera pengar från fiskekorts- 
försäljningen till projektet. Vid föreningens årsmöte 
innevarande vecka beslöts att ansöka om stöd och vid 
positivt besked gå vidare med projektet.

Guddaips IF Om- och tillbyggnad av domarrum och omklädningsrum 
samt utrymme för tvättmöjligheter. Infiltrationsanläggning, 
fiber, tvättmaskin och tumlare.

765 000 kr 150 000 kr

Hård/Tu nér 
Poddcast

Då vi hyr all vår utrustning med tillhörande lokal så vill vi 
kunna äga och köpa våran egna utrustning. 2 st datorer. 
Skrivare med scanner. 4 st mikrofoner med tillbehör. 
Inspelningskit med tillhörande utrustning. 2 st diktafoner. 
Datorprogram som möjliggör klippning och redigering. 
Lokalhyra.

50 000 kr 20 000 kr

Hörda
By fören ing

Hördabyförening söker motsvarande 40 000 kr från 
Dahlinfonden till en hjärtstartare som ska placeras på 
Hördagårdens utsida. Hördagården är en samlingslokal och 
föreläsningslokal. Lokalen hyrs även ut till myndigheter för 
informationsträffar och till allmänheten som festlokal. 
Byföreningen har även utvecklat lokalen till en lokal att 
använda i krisläge för bybor och närliggande byar. Dit 
människor ska kunna ta sig vid katastrofer, för att få värme, 
tvätta sig, laga mat mm. Lokalen används flitigt utav 
många människor och därför har önskan kommit att den 
även ska innehålla en hjärtstartare med skåp så den kan 
förvaras utomhus.

40 000 kr 15 000 kr

IOGT-NTO 
Logen 4669 
Fram

Öppna arrangemang, t.ex. våffelcafé, adventsmusik (när 
restriktionerna lättar) Reparation och underhåll av lokalen, 
farg, installation av hörslinga, staket utmed ån.

40 000 kr 15 000 kr

Lagans AIK Skurmaskin: Våra nyrenoverade omklädningsrum på 
Ringvallen kräver nya och bättre material/metoder för att 
underhålla. Fiber: För att kunna leva upp till dagens 
digitaliserade samhälle med diverse elektroniska spelar/ 
domarrapporter/e-möten med mera. Vi vill också nyttja 
möjligheter till att kunna hålla utbildnings-aktiviteter i vår 
klubblokal. Teknikutrustning: Ljud och bild till klubbstuga. 
Wifisändare för att kunna livesända våra matcher till den 
publik som ej kan närvara fysiskt. Kylskåp till vår kiosk. 
Fotbollsskola för de minsta. Vi vill tillsammans med 
förskolan i Lagan och omnejd kunna erbjuda en fotbollsdag 
på deras schema. Hyra för anläggningen. Tomtesmyg, ett 
arrangemang för barn strax innan jul i skogen runt 
Ringvallen. Jag vill komplettera Dahlin ansökan med att vi 
vill bygga en snöficka på Lagan Turf Arena. Som det är nu 
så har vi märkt att granulatet '’rinner" ut från planen och 
därmed riskerar att hamna i naturen och ev. tom i dag
vattensystemet. Detta vill vi förhindra genom att bygga en 
snöficka som håller kvar granulatet på planen och vi på ett 
bättre sätt kan återanvända granulatet. Planen skulle också 
bli lättare att underhålla på vintertid med snö. Detta skulle 
även gynna Åbyskolan som också utnyttjar planen under 
dagtid. Beräknad kostnad att göra detta är SEK 630.000:-. 
Detta inkluderar grävarbete, gjuteri arbete, omstängsling vid 
ena långsidan samt påfyllnad av granulat.

778 000 kr 250 000 kr

Justerandes sign
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Lagans
golfklubb

Föreningen söker medel för att kunna fortsätta underhålla, 
förstärka och vidareutveckla barn- och ungdoms verksam
heten på vår anläggning. Det är genom den vi kan ta 
samhällsansvar och bidra till nytta på individgrupp- och 
samhällsnivå i Ljungby kommun

357 480 kr 80 000 kr

Lagans
innebandy
klubb

Vi vill utveckla vår utomhusverksamhet som vi startade 
upp sommaren 2020 som en direkt följd av corona- 
pandemin. Vi vill kunna erbjuda bra förutsättningar för 
innebandyträning även på sommaren samt möjliggöra för 
mer spontanidrott. Till de bortamatcher där ungdomslagen 
har mer än 10 mil enkel resa vill vi kunna erbjuda buss
resor. Sponsorintäkter är viktiga för alla idrotts-föreningar 
då det hjälper till att hålla ned medlems-avgiftema. Dock 
har det skett stora förändringar de senaste åren och i 
synnerhet föregående år pga Covid på hur företagen ser på 
sin sponsring av idrottsföreningar. Kraven från företagen 
ökar och vi i Lagan IBK vill satsa på att lära oss mer om 
hållbarhet och långsiktigt sponsorarbete och ämnar ta hjälp 
av en konsult.

520 000 kr 200 000 kr

Lagans
Rödakors-
krets

Kolonivistelse för skolbarn från f d Berga kommun, HLR- 
utbildn. för vuxna och i skolor, Åbrinken förtäring o 
underhålln., uppmuntran till de frivilliga på Kupan från 
kretsen. I övrigt vad vi nämnt ovan.

55 000 kr 55 000 kr

Lagans
samhälls
förening

Material för underhåll av byggnader utvändigt, ommålning 
och reparation av husskador. - Utemöbler till nyanlagd 
uteplats. - Källartrappa, Renovering av källartrappa som 
förstörts av tidens tand. Offert från hantverkare 75 000 sek 
vilket söks - Underhåll och uppdatering Berga Stigen, 
grusning, busk-klippning med maskin, nya infonnations- 
skyltar - Uppdatering och underhåll av Hemsidan. - Nya 
uppdaterade informationstavlor om Lagan med omnejd som 
skall ersätta befintliga tavlor som blivit inaktuella. - 
Anläggande av hundrastgård, stor efterfrågan från 
innevånare i Lagan om att ha en inhägnad hundrastgård, 
som placeras strategiskt intill Berga Stigen - Anläggande av 
boulebana vid stationshuset, den som finns i Lagan idag är 
inte godkänd för seriespel.

195 000 kr 100 000 kr

Lagans
tennisklubb

Vi söker bidrag till att byta ut våra domarstolar. Domar
stolarna har stått ute året runt i cirka 25 år och börjar bli en 
säkerhetsrisk. Vi söker också medel för att kunna under
hålla banorna, tex inköp av redskap och grus. Vi söker 
också bidrag för att köpa in och tillhandahålla tränings- 
redskap såsom bollar och rack inom såväl tennis, bord
tennis som pickleball. Med en ny utrustning kan vi använda 
samma brunn som används till att vattna fotbollsplanerna.
Till ny bevattning söker vi 50 000 kr. Totalt söker vi bidrag 
på 82 000 kr.

40 000 kr 20 000 kr

Puls i Lagan Att kunna erbjuda rolig, bra och kvalitativ träning kräver 
utbildning. Föreningen är mån om att alla ledare ska känna 
sig trygga i den träning man håller i. Detta medför att vi 
årligen skickar ledare på utbildning/fortbildning/ 
inspirationsdagar. Vi vill även kunna ge våra medlemmar 
en trygg och säker träning när vi använder oss utav diverse 
träningsredskap. Dessa kontrollerar vi med jämna 
mellanrum och ersätter då vi upptäcker brister. Det blir 
alltid ett naturligt slitage så. Årligen köper vi in och 
kompletterar med nya mattor, vikter/hantlar m.m. Vi vill 
även kunna erbjuda bred och varierad träning och 
investerar även i ny utrustning vaije år. För tillfället finns

68 000 kr 40 000 kr

U-b’S
Justerandes sign
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önskan om Procedos mattor vilket förbättrar utövarens 
funktion inom den star vi fungerar mest inom, TRX-band 
där man tränar rörelser, Chinstång för att kunna utmana 
våra medlemmar ytterligare för att bara nämna några. Vi 
önskar även pengar till utsmyckning av vår lokal. Vi vill att 
våra medlemmar ska känna att dc trivs i våra lokaler och att 
det är fräscht. Vi vill kunna erbjuda mer träning utomhus, 
till det vill vi köpa in en högtalare och även viss utrustning 
som lämpar sig till utomhusträning. Tidigare har vi haft 
drop-in till våra träningspass. 1 rådande situation men även 
för framtiden vill vi satsa på ett bokningssystem där 
deltagarna enkelt kan förboka sin plats på ett pass. På så 
sätt får både de och vi en bra överblick.

Sfk
Spöfolket

Klubben skall använda pengarna till att förbättra fisket och 
naturupplevelsen för besökare vid Vällingasjön.

138 000 kr 40 000 kr

Slussen i 
Lagan

Som utlovat återkommer vi med en ny ansökan för att 
kunna slutföra lagningen av vårt läckande tak på fastig
heten vid Ringvägen 1 i Lagan. Slussen i Lagan är ett 
omfattande socialt projekt för alla åldrar, som numera är 
ganska välkänt i kommunen. Vi tackar för de 100 000 
kronor som vi fick förra året. För dessa pengar har vi låtit 
en byggnadsfirma montera nytt tak på ytterligare en del av 
byggnaden. Nu ansöker vi om ytterligare 200 000 kronor 
för att arbetet ska kunna slutföras. Slussen i Lagan är en 
helt ideell verksamhet utan några privata vinst-intressen. 
Styrelsen arbetar aktivt och har ordinarie möte varje månad 
och ofta extrainsatta möten däremellan. Verksamheten är 
omfattande, med många personer i arbetsträning, 14 
anställda och normalt cirka 85 ideellt engagerade. Men året 
2020 har ju varit allt annat än nonnalt. Under hela 
pandemin har vi ändå haft all verksamhet med anställda 
och arbetstränande igång, även om vi har fått stänga vår 
Second Hand. Mer än 60 personer har via Slussen gått från 
långtidsarbetslöshet och arbetsträning till anställning på 
olika arbetsplatser. När effekterna av pandemin upphör 
fortsätter Slussen i Lagan att ägna sig åt kulturell och social 
verksamhet, som uppfyller alla Dahlinska fondens kriterier 
för stöd: Ungdom: I Slussens dagliga verksamhet har vi 
kontinuerligt flera ungdomar, från Sverige och andra 
länder, som deltar. Friluftsliv: Slussen tar ett fortsatt ansvar 
för Bergastigen, vilken på ett avgörande sätt förbättrats och 
gjorts tillgänglig genom Slussen. Kultur: Slussen ordnar 
olika kulturarrangemang med före-läsningar och liknande 
för allmänheten. Vi stimulerar läsning av böcker genom ett 
stort urval begagnade böcker. Friluftsliv/kultur: Den unika 
Pilgrimsträdgården är den första i sitt slag i Europa. Redan 
har vi sett hur den attraherar stora grupper av människor. 
Grupper från hela Sydsverige kommer till vår kommun 
genom denna. Den utgör en av kommunens viktiga 
kulturplatser. Den är en social mötesplats och bidrar till 
rehabilitering. Socialt: Aktiviteter för personer med 
särskilda behov utförs på flera olika plan, • arbetsträning 
och stöd till personer som hamnat utanför arbetsmarknaden 
• samlingar med organisationer för personer som har 
funktionsvariationer • verksamhet för personer med 
personlig assistans. Slussen har med lån, egna medel och 
ideella insatser renoverat fastigheten på Ringvägen 1 i
Lagan för över 1,4 miljoner kronor.

200 000 kr 100 000 kr
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Sommar
hemmet
Sundet

Våra utemöbler som står på trädäcket och som är av plast är 
oerhört slitna och måste även av säkerhetsskäl bytas ut 
innan någon olycka händer. Kostnaden för tillresande är en 
stor utgift vaije lördag. När solen gassar blir det varmt att 
sitt på trädäcket så där behövs rejäla parasoller.

124 280 kr 50 000 kr

SPF
Seniorerna
Berga

Vår förhoppning är att få mjukstarta med årsmöte utomhus? 
i slutet av april, och medlemsmöte i maj. Traditionsenlig 
midsommarfest, och revyresor med fulla bussar åker vi till 
självkostnadspris., under sommaren. Höstupptakt i Bolmsö 
Bygdegård i mitten av augusti, och sedan 3 medlemsmöten 
i Missionskyrkan med goda underhållare. Som avlutning 
Luciafirande och Julbord. Inbjuda alla 65+ i Berga till 
informationsträff om vår verksamhet och förhoppningsvis 
nå nya medlemmar som vill umgås under gemytliga 
former.

40 000 ki- 20 000 kr

Sundets
båtklubb

Vår nyrenoverade åkgräsklippare blev stulen ur vårt låsta 
förråd och polisen har inget hopp om att den ska återfinnas. 
Vi har stora gräsytor och är beroende av en ny professionell 
klippare.

45 900 kr 20 000 kr

Torlarps
Byförening

Färdiggörande av en av våra busskurer för våra barn i byn, 
material samt grävning kabel mm. Inköp av ytterligare en 
hjärtstartare att sätta upp i övre delen av byn. Informa- 
tionsskyltar att sätta upp vid våra 4 nya parkbänkar till 
allmänheten. Byggande av en boulebana. tanken är att i 
dessa Coronatider göra något för byns invånare att kunna 
aktivera sig på ett säkert sätt. Många sitter ensamma och 
med denna satsning skulle vi kunna erbjuda Corona säker 
boulebana att använda. Att anordna likt förra året ett cykel- 
rally under en dag för bybor, men även för allmänhet att 
utnyttja våra utsatta parkbänkar samt på ett Corona säkert 
sätt sprida kunskap om vår by. Att anordna en vollyboll 
plan för våra ungdomar i byn. Att fixa en Julklapp till alla 
ensamma pensionärer i byn med tanke på pandemin.

40 000 ki- 20 000 kr

Vittaryd-
Dörarps
hembygds
förening

Nytt tegeltak i gammal stil på Alebostugan. Målning av 
fasad på Alebostugan. Grävning och indragning av fiber till 
hembygdsstugan.

312 100 kr 50 000 kr

Vittaryds
föräldra
förening

Förslag från styrelsen i år är att fortsatt fortsatt kunna 
erbjuda våra barn det lilla extra i form av aktiviteter eller 
material som dom kan tillgodose sig under eller utanför 
skoltid. Exempelvis: Friluftsdagar, teater- och sagobesök 
till förskolan. Vi hoppas att restriktionerna kominer att lätta 
under året och att vi ska kunna genomföra en familjedag 
med lek och underhållning för barnen och deras familjer. 
Varje vinter spolas is på skolgården som barnen kan 
använda både under skoltid och på fritiden. För underhåll 
av denna önskas köpa in en snöskrapa. I de mörka vinter
tiderna vill vi även utrusta alla barn med varsin reflexväst. 
Eftersom vissa saker är väderberoende och andra ska passa 
in i ordinarie verksamhet är det svårt att bestämma till fullo 
vad pengarna ska användas till och därav söker vi även till 
fria medel.

52 500 kr 35 000 ki-

Vittaryds
scoutkår

Vittaryds Scoutkårs verksamhet bedrivs helt ideellt. 
Scouternas idé är att göra barn ”redo för livet” genom 
utmaningar & äventyr. Under de senaste åren har vi haft 
möjlighet att köpa in ett antal kanoter till scoutverk
samheten. Till detta år önskar vi kunna få möjlighet att 
köpa in några till så att fler av våra scouter kan få vara ute 
och paddla samtidigt. Vi önskar ett bidrag till att kunna

58 000 kr 30 000 kr

Justerandes sign
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fortsätta upprustningen av vår scoutby. Där har vi 
merparten av vår verksamhet under den varna delen av 
året. Vi har även tänkt att under året iordningställa två 
grillplatser vid Sommarhemmet Sundet (vid sjön
Vidösterns syd östra strand), en norr om och en söder om. 
Dessa kommer genom sin utformning och placering att 
tillgängliggöras för allmänheten då vår tanke med dessa är 
att fler ska få möjlighet att njuta av utelivet. Vi ansöker 
även om bidrag till lägerverksamhet. Då vi ledare ställer 
upp helt ideellt både under terminerna samt vid olika läger 
& hajker (vi tar ej heller ut någon bilersättning el dyl), den 
enda ”förmånen” är att föreningen betalar vår deltagar
avgift på läger & hajker.

Vittaryds
sockenråd

Vi vill använda pengarna till Grillplatser under tak och 
NATURPARKOUR/HINDERBANA, GEOCACHING, 
Vandringsled samt att återuppbygga vår elljusspåret, 
blomsterängar och insektshotell. Vi anser att pga pandemin 
måste vi lära oss att umgås utomhus med aktiviteter för alla 
åldersgrupper, vi tror att nu när folk har böljat att vara ute i 
naturen att det kommer att bli framtiden "häng".

211 000 kr 80 000 kr

Össlövs
bystuge-
förening

Bevara Össlövs Bystuga genom att utföra underhåll på
fasad. Fasadrenovering som inkluderar delvis byte av 
panel, målning av fasad, plåtarbeten, hyra skylift, material 
och arbetskostnad.

92 000 ki- 30 000 kr

TOTALT 5 903 260 kr 2 037 000 kr

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-01 samt förslag 
framtaget av kultur- och fritidsnämndens och socialnämndens presidium. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 32.

Skickas till
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden 

KFN § 41 2021 /KOF000? 046 

Fördelning av bidrag ur Lennart Svenssons minnesfond 
2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden följer presidiets förslag till fördelning  ur Lennart 

Svenssons minnesfond.

Sammanfattning av ärendet 

Utdelning ur Lennart Svenssons minnesfond sker för första gången 2020 och 
kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av medel efter inkomna 
ansökningar. För 2021 finns 1 147 565 kronor att utdela ur fondens avkastning, 
varav minst 969 000 kronor måste delas ut. Ansökningarna motsvarar 1 699 500 
kronor. Medlen ska enligt principer som fastställts av kultur- och fritidsnämnden 
fördelas till opolitiska organisationer som bedriver kultur-, barn- och/eller 
ungdomsverksamhet inom Berga församlings geografiska område. 

Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att vid bidragsgivningen ta viss hänsyn till 
verksamhetens omfattning ( exempelvis antal berörda barn och ungdomar) 
ändamål och angelägenhetsgrad. Bidragen ska helt eller delvis täcka sådana 
kostnader som organisationen haft för sina kulturella, barn- och/eller 
ungdomsverksamhet och får ej beviljas för sådana kostnader som täcks av andra 
bidrag eller kan täckas av statliga och/eller kommunala medel. 

Med förtur ska bidrag lämnas till täckande av kostnader för en skrift, bok eller 
alster om Hörda by i gången tid. Förutom detta ska kultur- och fritidsnämnden 
svara för att Lennart Svenssons, hans föräldrars och systers gravplatser på Berga 
kyrkogård vårdas under hela den tid stiftelsen består. 

Presidiets förslag till fördelning: 

Förening Aktivitet 
Ansökt Förslag till 
belooo utdelnina 

Berga hembygds- Inköp av lasersk1ivare samt laptop för att kunna IS 000 kr 10 000 kr 

förening använda när skolklasser kommer på besök till vå1t 
digitala arkiv samt till installationsgrejer till dito. 
Kontorsmaterial till arkivet samt till Temakvällar för 
att visa det nya digitala arkivet. 

Berga Multisport Vi söker bidrag för att påbötja en mountainbike- 50 000 kr 40 000 kr 

slinga. Material som grus, makadam. Handredskap, 
maskintid. Vi söker bidrag till att staita vår mountain-
bikeslinga. Många yngre är intresserade av att både 
cykla och hjälpa till att bygga bana, spår. 

Berga Få möjlighet att utveckla den kreativ och kulturella 54 000 kr 30 000 kr 

Skaoarglädie verksamhet tillsammans över generationsgränser. 

Justerandes sign 
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Arrangera målarkurser och betongkurser där man 
tillsammans med sina barnbarn skapar spännande 
saker. Betongkurserna kan ske både i Lagan och på
Os gård i Kvänarp. Bidraget ska gå till att bekosta 
kursverksamheten för just barn och ungdom som då 
deltar tillsammans med sina mor-& farföräldrar. 
Bidraget skall också gå till anpassat material för 
kurserna och att utveckla lokalen i Lagan så att den 
passar bättre för denna kreativa verksamhet.
Resultatet kan sedan visas för allmänheten vid en 
julutställning 2021 i lämplig lokal

Berga väntjänst Fika, underhållning och utflykter. Milersättning för 
hembesök Underhållning och servering på Åbrinkens 
marknad där allmänheten inbjudes. Lokalhyra. 
Förtäring vid olika sammankomster. Omkostnader.

10 000 kr 0 kr

Bergabygdens
folkdansare

Midsommardans, hyra, 50-årsjubileum. 3 000 kr 0 kr

Bergabygdens 
kultur och turism

Föreningen Bergabygdens Kultur och Turism 
bildades i december 2020. Föreningens mål är att 
vara en turist och kulturbärare i Berga i samarbete 
med myndigheter, andra föreningar och näringsliv. 
Föreningen har beslutat att starta ett museum där 
huvudutställningen kommer att byggas på Cliff
Burton och fansens historia. Förutom nämnda 
utställning har föreningen som mål att bygga en 
utställning om jakthistoria med historiska fångst
redskap. Jakten har genom årtusenden haft en stor 
och viktig roll för människor i våra trakter. Målet är 
att vi ska kunna visa upp fångstredskap och hur dessa 
har använts i våra trakter. Några av de redskap vi vill 
visa är trampfällan från järnåldern, den fruktansvärda 
rävklykan som fick användas långt in på 1900-talet, 
harstocken från järnålder, fångstgrop, varggrop och 
mårdfällan, den senare är fortfarande tillåten att 
användas. Jaktfälloma kommer att byggas efter 
arkeologiska och skriftliga källor och presenteras 
med annan intressant kunskap med anknytning till 
jakt i trakten. Vi väljer att söka pengarna från Lennart 
Svenssons fond. Jakt var hans stora intresse och han 
hade själv tankar på ett jaktmuseum. Föreningen 
söker 200 000 kr från Lennart Svenssons fond till 
studier och byggandet av nämnda jaktfällor.

200 000 kr 150 000 kr

Bergaortens 
Missions
församling och 
Berga församling

Läxhjälp och fritidsaktiviteter för Åbyskolans elever 
Lagans missionsförsamling och Berga församling 
avser att med gemensamma ideella krafter och start 
höstterminen 2021 på eftermiddagstid (ca 14:30- 
17:00) två dagar i veckan bedriva läxhjälp kombi
nerat med lika fritidsaktiviteter. Målgruppen är Åby
skolans elever åk 4-9. Verksamheten kommer att 
bedrivas i befintliga lokaler i respektive församling. 
Åbyskolans rektor är kontaktad och tycker att det är 
ett bra initiativ. Vi avser att ha kontinuerlig kontakt 
Faton och Åbyskolan för att försäkra oss om att vi 
jobbar med rätt saker på lämpligt sätt. För att 
ungdomarna efter skolans slut med förnyade krafter 
ska kunna ta sig an sina läxor och övriga aktiviteter 
tycker vi att det är viktigt alla får ett mellanmål.
Därför ansöker vi om ”matpengar” enligt kalkylen
1000 kr x 20 v = 20 000 kr.

20 000 ki- 0 kr

Justerandes sign ( r> cT
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Bergaortens
ungdom

Detta vill vi använda pengarna till: Söndagsskola: 
Framför allt till pyssel går det åt olika typer av 
materiel som vi önskar bidrag till. Fritidsgårdsverk- 
samhet/Tonårsaktivitet: Genom att vi inte ställer 
något krav på att ungdomarna som deltar måste vara 
medlemmar så går vi miste om många stöd som vi 
annars kunde vara berättigade till (bl.a. kommunala 
och statliga aktivitetsbidrag, som kräver att endast 
medlemmar redovisas). Vi tycker att det är viktigt att 
erbjuda en trygg plats för ungdomar att samlas på och 
ansöker därför om bidrag till omkostnader. Konfir
mationsläsning: Ansöker om bidrag för deltagaravgift 
för konfirmanderna till konfirmationsläger samt 
studiemateriel

35 000 kr 35 000 kr

Guddarps IF Utrustning för barn- och ungdomsverksamheten. 
Utrustning för verksamheten för funktionsnedsatta. 
Utbildning av ledare.

44 000 kr 44 000 kr

Hörda byförening Lennart Svensson är en av grundarna till sin hembys 
byförening som grundades år 2000. Ett av de första 
arbetsprojekten byföreningen tog sig på var restau
reringen av byns fägata som räknas till en av Sveriges 
absolut längsta med sin sträckning på 3,4 km.
Färgatans extrema längd beror på att Hörda är en 
radby som är ca 7 km lång. Hörda utvecklades från en 
klungby till radby genom Lagaskifte åren 1863-1869 
och genom skiften kommer fägatan till. Fägatan är ett 
mycket viktigt inslag i den kulturmiljö som gör att 
Hörda by är klassat som riksintresse. Fägatan är nu i 
stort behov av en ordentlig översyn och genom detta 
söker Hörda byförening 20 000 kr till röjning längs 
stenmurar och slagning av gräs. Föreningen söker 
ytterligare 15 000 till restaurering av Hördagårdens 
fönster. Hördagården är byns samlings och informa- 
tionslokal m.m. vid krisläge. Byföreningen köpte in 
det gamla missionshuset byggt år 1870 år 2006.
Att affären gick att genomföra beror till stor del på 
Lennart Svensson engagemang då han ville att 
byggnaden i framtiden skulle vara byns gemensamma 
samlingsplats. Lennarts föräldrar och syster Gunhild 
var mycket engagerade i Hörda missionsrörelse och 
därför var Lennart mycket noga med att husets 
tradition som samlingsplats skulle leva vidare. Totalt 
söker byföreningen bidrag på 35 000 kr från Lennart 
Svenssons stiftelse.

35 000 kr 35 000 kr

Kulturföreningen
Kulpåsen

Pengarna ska gå till att sätta upp sommarteater i
Lagans godsmagasin. Allt vad produktionskostnader 
innebär. Så som ljus, ljud, hyra, rekvisita och kostym. 
Vi önskar även kunna bjuda barnen och ungdomarna 
på tlka under repetitionerna som ofta blir långa och 
tröttsamma.

37 000 kr 20 000 kr

Lagans AIK Inför året som kommer ser vi ett stort behov av att 
införskaffa nytt material till våra ungdomslag. Detta i 
form av bollar, koner, matchställ med mera. Vi vill 
också kunna ge våra ideella ledare träningskläder. Vi 
planerar också för en gemensam Lisebergsresa för 
våra ungdomslag, då vi arbetar hårt för och tror att 
gemensamma aktiviteter skapar en bättre 
sammanhållning.

65 000 kr 50 000 kr

Justerandes sign
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Lagans golfklubb Antalet juniorer har ökat under 2020, därav behöver 
också verksamheten utökas. Föreningen kommer
2021 att prioritera idrottsverksamheten och satsa på 
golfutveckling. Vi söker nu medel för att kunna 
fortsätta underhålla, förstärka och vidareutveckla 
bam-och ungdomsverksamheten på vår anläggning.
Det är genom den vi kan ta samhällsansvar och bidra 
till nytta på individgrupp- och samhällsnivå i
Ljungby kommun. Kvalitén på anläggningen och 
utrustningen är avgörande för hur verksamheten kan 
bedrivas

307 700 kr 100 000 kr

Lagans IB K Vi vill stärka klubbens varumärke och därmed 
attraktionskraft genom att ge alla ungdomslag samma 
matchställ som våra representationslag. Vi ser att 
genom att alla i föreningen är likadant klädda bidrar 
det till stor gemenskap och bättre sammanhållning i 
klubben. Från A-laget till våra knattar. En grundförut
sättning för att kunna bedriva tävlingsspel är att det 
finns utbildade domare. Vi utbildar våra äldre 
ungdomar till föreningsdomare så att de kan agera 
match ledare/domare till de yngre när de spelar match. 
Vi ger föreningsdomarna ersättning så att de tjänar 
lite pengar och förhoppningsvis sedan tar steget 
vidare till distriktsdomamivå. Utbildning av 
ledare/tränare ser vi som oerhört viktig. Vi vill kunna 
ge våra ledare/trän are möjlighet att öka sin kunskap 
och utbyta erfarenheter med ledare/tränare från andra 
föreningar och andra idrotter.

255 000 kr 150 000 kr

Lagans missions
församling

böljan var det ovant att göra inspelningar och 
redigera men under tidens gång har vi lärt oss och det 
blir bättre och bättre inspelningar samtidigt ser man 
att utrustningen behöver förnyas. Ungdomsköket är 
inte renoverat på många år och hårt slitet, ny köks- 
renovering är kostnadsberäknad till 230 000 kronor 
och vi söker en liten del till detta.

135 800 kr 70 000 kr

Lagans
Rödakorskrets

Kulturella, ideella och sociala insatser. 10 000 kr 5 000 kr

Lagans
samhällsförening

Renovering av övervåning på Stationshuset i Lagan. 
Målet är att skapa en våning i stationshuset som kan 
vara en samlingsplats för ungdomar i Lagan och ge 
dom en meningsfull fritid med ungdomsträffar, 
datorspelskvällar etc. Detta har blivit mer akut efter 
det att kommunen lagt ned ungdomsgården i Lagan. I 
kostnaden ingår endast material till renoverings- 
arbeten då arbetet kommer att ske ideellt.
Renoveringen är projekterad och projektledare 
utsedd.

140 000 kr 140 000 kr

Lagans
tennisklubb

Vi har många år genomför tennisskola under 
sommarlovet. Under två sommarlovsveckor erbjuder 
barnen i Lagan med omnejd en rolig sommarlovs- 
aktivitet. Barn och ungdomar får spela tennis, leka, 
tävla och umgås. Varje dag bjuder vi på fika. Vi lånar 
också ut material och utrustning till de som deltar. Vi 
söker bidrag för att kunna genomföra prova-på 
aktiviteter där vi vill locka ny spelare till vår verk
samhet. Vi söker också medel för inköp till vår 
verksamhet för barn och unga. Vår klubblokal med 
bordtennisbord är omtyckt och kan utvecklas så att 
fler barn och unga kan träffas och idrotta.

28 000 kr 20 000 kr

Justerandes sign
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Slussen i Lagan För flera år sedan skapade Slussen i Lagan en träd
gård, som sannolikt är den kulturella miljö som dragit 
flest besökare till Lagan. Trädgården kallas 
”Pilgrimsträdgård” eftersom den fått trädgårdsrum 
efter de sju pilgrimsorden: Frihet, långsamhet, 
enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad, delande och 
andlighet. Varje år kommer enskilda och busslaster 
med besökare, som vill se trädgården och ägna en 
stund åt den vila och eftertanke som naturen kan ge.
En bok finns även utgiven på detta tema. Sedan en tid 
har Slussen i Lagan även fått tillgång till grann- 
tomten, som utgör en del av Bergaravinen. Där vill vi 
bygga en fortsättning av Pilgrimsträdgården med 
vindlande stigar och viloplatser i sluttningen. Ordet 
kultur betyder ju odling, vilket är en av inriktningarna 
för Lennart Svenssons minnesfond. För att detta ska 
bli verklighet behöver vi hyra in maskiner och köpa 
in materiel. Totalt har vi en budget på cirka 200.000 
kronor för att slutföra detta. Men som en följd av 
pandemin, då vi fått stänga vår Second Fland har vi 
inte ekonomiska möjligheter att klara detta med egna 
medel. Därför söker vi dessa medel från Lennart 
Svenssons minnesfond.

200 000 kr 150 000 kr

Vittaryds
Föräldraförening

Vi vill stärka gemenskapen mellan barn och föräldrar 
i Vittaryd med omnejd. Vi vill sätta upp en 
utomhusbio och erbjuda detta främst till alla familjer 
med barn anslutna till Vittaryds skolenhet.
(Vittaryd tillhör inte Berga församlings geografiska 
område)

20 000 kr 0 kr

Osslövs
bystugeförening

- Sökta medel ska användas till: Sammanställa 
bildspel samt skriftligt material kring Osslöv förr i 
tiden, göra en inventering av byggnader om byn idag 
för att bevara detta inför framtiden. Det här materialet 
ska bland annat användas på kultur- och hemvändar- 
dagen då Bystugan firar 25 år. - Kultur- och hem- 
vändardag för alla som har anknytning till Osslöv 
med omnejd. Alla kostnader kring detta såsom 
utskick för inbjudan, förtäring, aktiviteter och 
underhållning/ föreläsare mm. Förra hemvändardagen 
deltog många mer än 100 personer.

35 000 kr 25 000 kr

TOTAL SUMMA: 1 699 500 kr 1 074 000 kr

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-01 samt förslag 
framtaget av kultur- och fritidsnämndens presidium.
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 33.

Skickas till
Samtliga ansökande föreningar.

Justerandes sign
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KFN § 42

Ekonomiuppföljning till och med mars 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för ekonomiuppföljningen till och med mars 2021

Justerandes sign
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KFN §43

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnades på dagens sammanträde:

• Minnesanteckningar presidiemöte 2021 -04-07 barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

• Minnesanteckningar Intresserådet Ljungby gamla torg 2021-04-06.
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Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnades på dagens sammanträde:

• KS 2021 -04-13 § 64 - Verksamhetsplan för lokalt utvecklingsstöd
• Sydarkivera - Åtgärdsplan för arkivtillsyn 2021 -04-07.
• IOP Ryssby bibliotek.
• IOP Ringbadet Lagan.
• Aktivitetsområde Lidhult.
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