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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 24 november 2021
Tillkännagivandet
publicerat 30 november 2021

Överklagningstid 21 december 2021

Tillkännagivandet
avpublicerat

Förvaringsplats 
för protokollet

22 december 2021

Kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, Ljungby
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Underskrift Ann-Kristin Gunnarsson
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KFN § 88

Verksamhetsuppföljning Teater 16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Jansson från föreningen Teateri 6 redogör för föreningens verksamhet.
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KFN § 89

Verksamhetsuppföljning Berättarnätet Kronoberg

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Tine Winther från föreningen Berättarnätet Kronoberg redogör för föreningens 
verksamhet.

________
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KFN § 90 2021/KOF0077 805

Berättarnätet Kronobergs ansökan om att disponera 
hyresstöd

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Berättarnätet Kronobergs ansökan om att 
disponera hyresstödet på 155 000 kronor år 2021 som ett pandemistöd.

Sammanfattning av ärendet
Den 30 september 2021 inkom en ansökan från föreningen Berättarnätet 
Kronoberg om att få disponera anslaget hyresstöd på 155 000 kronor även år 
2021 som ett pandemistöd. År 2020 omvandlades hyresbidraget till ett stöd för 
att täcka förluster och omställningskostnader med anledning av pandemin och 
med anledning att den planerade renoveringen av Eskilsgården uteblev. 
Sagomuseet skriver i ansökan att de måste byta ut alla armaturer i museet. De 
önskar investera i en mer klimatvänlig och modem ledbelysning samt att kunna 
anlita en professionell ljussättare. Kostnaden uppskattas till 650 000 kronor. 
Utöver denna satsning vill föreningen även stärka verksamheten med att 
fortsätta arbetet och ambitionen med att starta ett institut för muntligt berättande 
vars främsta uppgifter är att initiera och samordna forskning om muntligt 
berättande, anordna konferenser och seminarier om muntligt berättande utifrån 
forskningsrön samt ha en rådgivande funktion. Föreningen räknar med att 
anställa en person som arbetar med att förverkliga institutet. Berättarnätet 
meddelar att de 155 000 kronorna skulle göra det möjligt för föreningen att gå 
starka ut ur pandemin och med kraft fortsätta arbeta för en utveckling av 
Sagobygden.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Från och med den 29 september 2021 har pandemi-restriktionerna lättat kraftigt 
och därmed öppnar det upp möjligheter för föreningen att bedriva mer 
verksamhet igen. Eskilsgårdens lokaler kommer att bli lediga från och med 
2021-11-01 men har ett omfattande renoveringsbehov. Fastighetsavdelningen 
kan i dagsläget inte presentera när Eskilsgård kan vara fardigrenoverat.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-13.
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-105 §66.
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Berättamätet Kronoberg.
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KFN § 91 2021/KOF0089 861

Överenskommelse om regional samverkan gällande 
Scensommar Kronoberg 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till överenskommelse om 
regional samverkan gällande Scensommar Kronoberg.

Sammanfattning av ärendet
Scensommar Kronoberg är en regionalisering av Växjö kommuns koncept 
Scensommar. Syftet är att skapa samarbetsstrukturer och utveckla 
arrangörskapet i länet för att säkerställa kultur i hela Kronoberg samt höja 
kvaliteten i utbudet. Under Scensommar Kronoberg erbjuds minst tre 
professionella akter riktade till bam/familj till respektive kommun i Kronoberg 
för en fast summa. Målet är att fler invånare ska möta kultur på okonventionella 
platser i sin vardag.

Mellan åren 2019 och 2021 har ett utvecklingsarbete kring Scensommar i 
samarbete med länets kommuner genomförts. Insatserna har fallit väl ut och 
kulturansvariga förtroendevalda i kommunerna har på kommunalt forum kultur 
uttryckt önskemål om att fortsätta satsningen. För att skapa långsiktighet i 
arbetet och förbättra planeringsförutsättningarna föreslås att Region Kronoberg 
och Kronobergs samtliga kommuner ingår i en kulturpolitisk överenskommelse 
för att tillsammans genomföra och utveckla Scensommar Kronoberg.

Finansiering
Scensommar finansieras ur allmänkulturens budget och uppgår till 40 000 kr/år.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-13.
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-10 §65.

Skickas till
Region Kronoberg.
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KFN § 92 2021/KOF0031 840

Motion - Turistekonomiska effekter av kommunens 
föreningsliv

Beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionens 
båda att-satser är besvarade med hänvisning till pågående arbete mellan kultur- 
och fritidsförvaltningen och näringslivsavdelningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion att:

- man utreder de turistekonomiska effekterna som föreningslivet bidrar till 
näringslivet i Ljungby kommun.

- man i utredningen plockar ut några föreningar för att undersöka vilka effekter 
de har på näringslivet.

Syftet för detta anges vara för att öka politikernas kunskap och förståelse för 
samband mellan tävlingar som arrangeras av föreningslivet i kommunen och de 
effekterna som det ger näringslivet och att sponsring och satsningar, från 
kommunens sida, till olika föreningar bidrar till att olika företag inom 
näringslivet får en bättre grund att stå på med ökad omsättning så de kan 
utveckla sina verksamheter.

Detta finns med i verksamhetsplan för strategisk evenemangsplanering som 
antogs i KFN 2020-10-14 § 78 och arbetet med denna verksamhetsplan har 
påbörjats tillsammans med näringslivsavdelningen. Att genomföra en TEM 
innebär en kostnad då man tar in en extern part och då görs det endast på ett 
fåtal utvalda arrangemang. Att genomföra detta för hela föreningslivet i Ljungby 
kommun skulle medföra en mycket kostnad som inte inryms i budget. 
Kunskapen av en TEM undersökning ger inte så mycket mervärde än vad vi kan 
få i den förenklade undersökningen som genomförs enligt verksamhetsplanen så 
att det motiverar en sådan satsning.

Enligt arbetet som inletts utifrån verksamhetsplanen för strategisk 
evenemangsplanering så kommer vi att kunna presentera en enklare beskrivning 
av effekterna av att genomföra arrangemang och tävlingar. Utifrån 
verksamhetsplanen för strategisk evenemangsplanering kommer man att följa 
upp antal besökare från föreningarna på frivillig basis genom enkäter.

Justerandes-si]
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Med hjälp av verktyget ”EventCalculator” kommer dessa därefter att värderas.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04.
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-10 §68.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 93 2020/KOF0073 810

Motion - Mötesplats för motorburna ungdomar

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- anse motionen besvarad i den del som avser att föra en diskussion med 
ungdomarna.

- bifalla motionen i den del som avser att göra en omvärldsbevakning.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om mötesplats för motorburna 
ungdomar.

Motionärerna yrkar:

- Att vi gör en omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner har arbetat 
med denna grupp och se om vi kan göra något liknande i vår kommun.

- Att diskussion förs med ungdomarna för att se om intresse finns att 
tillsammans med kommunen hitta en mötesplats för dom.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 om 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. 
Projektet sträcker sig till 2021-12-31. I projektet sker intervjuer med ungdomar 
om behovet av mötesplatser, utformning, aktiviteter med mera och en särskild 
diskussion sker med motorburna ungdomar. Undertecknade ser därför att 
motionen till denna del redan är besvarad samt att man måste ta hänsyn till 
resultatet av diskussionen för att se om man ska gå vidare med motionens andra 
yrkanden.

Oavsett vad utredningen kommer fram till om mötesplats för motorburna 
ungdomar så har inte kultur- och fritidsnämnden ekonomiskt utrymme för att 
möjliggöra införandet av en sådan i Ljungby kommun.

Ärendet har betydelse för kommunvisionen och omvärldsanalysens 
fokusområden då det kan bedömas öka attraktiviteten gentemot unga vuxna. 
Hänsyn har tagits till barnkonventionen bl.a. genom att lyssna in ungdomarna 
och utgå från deras synpunkter innan man går vidare i utredningen.

Justerandes sign
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Finansiering
Utredning om mötesplats för motorbuma ungdomar kan ske inom befintlig 
budget. Införandet av mötesplats för motorbuma ungdomar ryms inte inom 
befintlig budget.

Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- anse motionen besvarad i den del som avser att föra en diskussion med 
ungdomarna.

- bifalla motionen i den del som avser att göra en omvärldsbevakning och att se 
om vi kan göra något liknande under förutsättning att diskussionen ger vid 
handen att ungdomarna är intresserade av en mötesplats.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-03.
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-10 §69.

Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Peter Malmberg (V) med bifall av Pia Johansson (S) yrkar att texten i andra 
stycket i förslaget till beslut ändras till: - bifalla motionen i den del som avser 
att göra en omvärldsbevakning.

Beslutsordning
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Peter Malmbergs (V) yrkande.

Skickas till
Kommunfullmäktige.

Justerandes'sign
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KJFN § 94 2021/KOF0091 820

Revidering av ”Verksamhetsplan - Regler för bokning av 
tider i kultur- och fritidsförvaltningens idrotts- och 
motionsanläggningar

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna reviderad ”Verksamhetsplan 
regler för bokning av tider i kultur- och fritidsförvaltningens idrotts- och 
motionsanläggningar och som gäller från och med 2022-01-01 med de 
förändringar i texten angående brandskyddsmtiner som uppkom på 
sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Det är dags att uppdatera verksamhetsplan för bokning av tider i kultur- och 
fritidsförvaltningens idrotts- och motionsanläggningar. Verksamhetsplanen 
ligger till grund för det arbetet som utförs för säsongsbokade tider och för 
strötider.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Verksamhetsplanen för bokning av tider i kultur- och fritidsförvaltningens 
idrotts- och motionsanläggningar ger ett stöd kring hur bokade tider i våra 
idrotts- och motionsanläggningar förläggs. Att det finns antagna regler och 
principer ger förvaltningen möjlighet att uppnå en likabehandling av bokade 
tider. Nuvarande dokument antogs 2018 och har i detta arbete reviderats.

Förvaltningens beredning
1. Ansvarig personal för bokningar har fått tillfälle att ge sin bild av hur det 

skulle kunna se ut.
2. Revidering av befintligt dokument.

Omvärldsbevakning - Helsingborg, Halmstad, Älmhult, Växjö och Värnamo 
kommuners regler.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-11.
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-10 §71.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 95 2021/KOF0087 800

Nämndinitiativ - Omstart av föreningslivet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämndinitiativet ska behandlas inom 
ramen för redan pågående arbete.

Sammanfattning av ärendet
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 oktober 2021 lämnar 
Socialdemokraterna ett nämndinitiativ som handlar om att förvaltningen måste 
ta ett helhetsgrepp kring föreningslivet och vara aktiva med en samlad strategi 
för att bidra till att få tillbaka, speciellt barn och unga, utövare till våra olika 
föreningar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-10 §72.

Yrkande
Matija Rafaj (S) och Ulla Flansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut.
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KFN § 96 2021/KOF0086 821

Nämndinitativ - Stoppa rivningen av Hammarhallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden bordlägger ärendet.

Sammanfattning av ärendet
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 oktober 2021 lämnar 
Socialdemokraterna ett nämndinitiativ som handlar om att de önskar att 
förvaltningen driver frågan om att tillfälligt stoppa rivningen av Hammarhallen 
tills multihallen står färdig. Detta för att tillgodose föreningarnas önskemål om 
halltider.

Beslutsunderlag
Förvaltningens redogörelse och information om Hammarhallen. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-10 §73.

Yrkande
Matija Rafaj (S) yrkar att ärendet bordläggs till sammanträdet i december.
Ulla Hansson (M) yrkar att ärendet avslås.

Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden avslår 
ärendet. Votering begärs och genomförs.

Omröstningsresultat
Ja = Ärendet avslås.
Nej = Ärendet bordläggs.

Ja Nej

Ulla Hansson (M) X

Ann-Kristin Petersson (M) X

Johan Ederström (M) X

Gunnel Nilsson (C) X

Rut Björkström (KD) X

Matija Rafaj (S) X
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Pia Johansson (S) X

Ulla-Britt Storck (S) X

Peter Malmberg (V) X

Dick Andersson (SD) X

Christer Larsson (SD) X

5 6

Kultur- och fritidsnämnden bordlägger ärendet.
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KFN § 97

Sammanträdesdagar 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens förslag till sammanträdesdatum
2022.

Sammanfattning av ärendet
Både arbetsutskott och nämndsammanträden är lagda på onsdag fönniddagar 
med start kl.08.15. Inga möten är lagda under sport-, påsk eller höstlov.

AU KFN
Januari/Februari 19/1 9/2
Mars 9/3 16/3
April 30/3 20/4
Maj 11/5 25/5
Juni 8/6 22/6
Augusti 17/8 24/8
September 14/9 28/9
Oktober 12/10 19/10
November 9/11 16/11
December 7/12 14/12

Förvaltningens beredning
Förvaltningen har inväntat beslut från kommunstyrelsen samt Region 
Kronoberg.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-27.
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-10 §67.

Justerandes sij
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 98

Ekonomiuppföljning till och med oktober 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens redogör för ekonomiuppföljningen till och med oktober 2021.

Juste rändes si
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KFN § 99

Delegationsärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för följande delegationsärenden:

• Yttrande till Boverket angående fängelsemuseum i Singeshult.

Justerandes^ign

&yi/

19(21)



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-11-24

20(21)
m

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 100

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnades på dagens sammanträde:

• Nämndens representant informerar från Brottsförebyggande rådets 
senaste möte.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-11-24

KFN § 101

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnades på dagens sammanträde:

• RF SISU Småland - Nyhetsbrev 2021-10-21.
• Naturvårdsverket - Sveriges ffiluftskommun 2021.
• Region Kronoberg - Utbetalningsplan anslag 2022.
• KS 2021-10-12 § 161 Internkontrollplan 2022.
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