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Kultur- och fritidsnämnden

Tid och plats Onsdag 26 maj 2021, kl.08.15 - 10.45.
Digitalt via Teams samt visning av Grand.

Beslutande Ulla Hansson (M), ordförande
Rut Björkström (KD), 1 :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 Anton Gera (SD) ej tjänstgörande ersättare
deltagande Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef

Ann-Kristin Gumiarsson, förvaltningssekreterare 
Bernt Gudmundsson, anläggningschef 
Christer Karlsson, fritidsstrateg

Justerare Ann-Kristin Petersson (M)

Justeringens
tid och plats Kultur- och fritidsförvaltningen fredag 28 maj 2021, kl. 11.30.

Justerare Ann-Kristin Petersson (M)
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Kultur- och fritidsnämnden

TILLKANNAGIVANDE/BEVIS

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 26 maj 2021
Tillkännagivandet
publicerat 28 maj 2021

Överklagningstid 29 maj - 19 juni 2021

Tillkännagivandet
avpublicerat

Förvaringsplats 
för protokollet

20 juni 2021

Koltur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, Ljungby

Underskrift Ann-Kristin Gunnarsson
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Föreningsavtal Ringbadet............................................................................................5

Projekt för bättre folkhälsa bland unga......................................................................6

Info från presidie och rådsrepresentanter..................................................................8
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Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-05-26

4(9)

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 45 2021/KOF0054 822

Badavgifter Kronoskogsbadet och Ringbadet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avgifter för badgäster till 
Kronoskogsbadet i Ljungby och till Ringbadet i Lagan ska vara:

Kronoskogsbadet i Ljungby, avgift:
Vuxen 21-64 år 50 kr
Bam/Ungdom 0 - 20 år Kostnadsfritt
Pensionär Kostnadsfritt och tidsbegränsat enligt tidigare beslut.

Ringbadet i Lagan, avgift:
Vuxen 21 - 64 år 40 kr
Bam/Ungdom 0 - 20 år Kostnadsfritt
Pensionär Kostnadsfritt och tidsbegränsat enligt tidigare beslut.

Sammanfattning av ärendet
En avgift för badgäster till utebaden saknas och därför behövs ett beslut tas 
i frågan.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Under den pågående pandemisituationen finns det råd och riktlinjer från 
Folkhälsomyndigheten som bland annat talar om att det ska anslås maxantal 
personer inomhus och utomhus samt att maxantalet även ska begränsas 
inom varje enskilt utrymme på en anläggning. Orsaken är att minska 
möjligheten till smittspridning detta gäller besökare och anställd personal. 
Det är även upp till verksamheten att säkerställa att dessa begränsningar 
upprätthålls.

Det är idag möjligt att hänvisa samtliga besökare till Kronoskogsbadet och 
Ringbadet till separerade in- och utgångar. Genom att en badgäst till 
utebaden enbart har tillträde till dessa ytor kan maxantal personer i 
anläggningen upprätthållas. En minskad risk för smittspridning 
bland personalen och besökare kommer att hanteras på ett tillfredsställande 
vis.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-21.
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 46 2021/KOF0055 822

Föreningsavtal Ringbadet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreningsavtalet med Slussen.

Sammanfattning av ärendet
Efter budgetbeslut i kommunfullmäktige med Planeringsdirektiv med budget 
2021-2025, far Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda alternativ 
driftsform för Ringbadet. Kultur- och fritidschef Ing-Marie Byström tog under 
våren 2021 en kontakt med föreningen Slussen i Lagan för att höra om de såg en 
möjlighet till att driva Ringbadet.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Under april och maj månader har en dialog skett mellan Slussen i Lagan och 
kultur- och fritidsförvaltningen. Under resans gång har det blivit mycket klart 
för de inblandade partema att en drift av Ringbadet är komplicerat och kräver ett 
grundligt arbete med ansvar, kemikaliehantering med flera frågor. Kultur- och 
fritidsförvaltningen och Slussen är överens om att Slussen kan ta ansvar för 
badsäsongen 2021.1 enlighet med avtalsförslaget. Partema är även överens om 
att fortsätta dialogen under 2021 och 2022 för att utreda om Slussen kan ansvara 
för Ringbadet, genom ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskaps avtal.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskiivelse 2021-05-21 samt avtalsförslag med Slussen.

Justerandes sign
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KFN § 47 2021/KOF0053 800

Projekt för bättre folkhälsa bland unga

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillsätta en projektledare motsvarande 
20 procent 2021-05-01 -2021-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 att inleda Projekt för bättre folkhälsa 
bland unga. Projektet syftar till att förebygga ofrivillig ensamhet och att 
generera insatser som fokuserar på att förbättra folkhälsan bland unga. 
Kommunstyrelsen beslutade att under 2021 finansiera rollen som 
kommunövergripande projektledare motsvarande 20 procent genom 
utvecklingsavdelningens budget. Kommunstyrelsen anser att rollen som 
projektledare bör tillsättas inom kultur- och fritidsförvaltningen och föreslår i 
sitt beslut att kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillsätta en projektledare 
motsvarande 20 procent under 2021.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kommundirektören Jennie Vidal skriver i tjänsteskrivelsen 2021-04-15 om 
behovet av att utreda möjligheten att tilldela ett lokalbidrag till företag och 
föreningar som inom projektet bistår med lokal och arrangerar aktiviteter för 
ungdomar. Likaså att utreda möjligheterna att skapa en ungdomsapp. Idéer om 
ungdomsapp diskuterades bland amiat under Demokratiskolan som 
kommunledningsförvaltningen genomförde under sommaren 2020. För att 
kunna genomföra projektet på ett bra sätt ser kommunledningsförvaltningen att 
en kommunövergripande projektledare behöver anställas till projektet. 
Projektledaren tillsättas på 20 procent och det huvudsakliga uppdraget blir att 
upprätta en dialog med externa aktörer samt att utreda frågan om lokalbidrag 
och en app.

Finansiering

Projektet finansieras av kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-11 §88.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-15.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskri velse 2021-05-24.
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN §48

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 2021-05-18.

Justerandes sign
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KFN 8 49

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnades på dagens sammanträde:

• KS 2021-05-11 §89 - Återrapport heltid som nonn.
• KS 2021-05-11 §90 - Återrapport central bemanningsenhet.
• RF SISU Småland - Nyhetsbrev nr 4 2021.
• Konstperspektiv - Konstfest Ljungby.
• Hinderbana för barn som ska byggas jämte skateparken presenteras.
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