
LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

1(24)
III

Kultur- och fritidsnämnden

Tid och plats Onsdag 27 januari 2021, kl.08.15 - 11.45.
Sammanträdesrum Fenen, Storgatan 6, Ljungby och digitalt via Teams

Beslutande Ulla Hansson (M), ordförande
Matija Rafaj (S), 2:e vice ordförande
Ann-Kristin Petersson (M)
Johan Ederström (M)
Albert Wiesel (M) ersättare för Rut Björkström (KD), 1 :e vice ordförande 
Gunnel Nilsson (C)
Pia Johansson (S)
Saga Sunniva Bergh (V)
Dick Andersson (SD)
Christer Larsson (SD)

Övriga
deltagande

Anton Gera (SD), ej tjänstgörande ersättare
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef
Ann-Kristin Gunnarsson, förvaltningssekreterare
Christer Karlsson, ffitidsstrateg
Emelie Olsson, kulturstrateg
Emelie Andersson, kommunikatör
Helena Persson, fritidsgårdschef

Åhörare

Justerare Saga Sunniva Bergh (V)

Justeringens 
tid och plats Kultur- och fritidsförvaltningen tisdag 2 februari 2021, kl.09.30.

Paragrafer 1-13 f

Sekreterare
[

Ann-Kristin Gunnarsson
V

Ordförande Ulla Hansson (M)

Justerare Saga Sunniva Bergh (V)

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 2(24)
2021-01-27

Kultur- och fritidsnämnden

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

Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Tillkännagivandet
publicerat

Överklagningstid

27 januari 2021 

2 februari 2021 

3-24 februari 2021

Tillkännagivandet
avpublicerat

Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

25 februari 2021

Kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, Ljungby
E\

Ann-Kristin Gunnarsson

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

3(24)

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendelista
Budget 2021.................................................................................................................. 4

Motion - Friluftsplan................................................................................................... 5

Hyresreducering IF Troja-Ljungby........................................................................... 7

Padelhall i Lagan..........................................................................................................9

Långsiktigt kulturstöd Berättamätet Kronoberg................................................... 11

Motion - Revidering av policy för offentlig konst.................................................13

Gallring av lös konst från konstarkivet.................................................................... 15

Revidering av verksamhetsplan för kultur...............................................................16

Redovisning intemkontroll 2020..............................................................................18

Ekonomiuppföljning 2020........................................................................................ 21

Delegationsärenden................................................................................................... 22
Info från presidie och rådsrepresentanter................................................................23

Meddelande................................................................................................................ 24

Justerandes sign



tXJ' LJUNGBY 
«... KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

4(24)

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 1 2020/KQF0010 041

Budget 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens förslag till ekonomisk 
fördelning av budget 2021.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagna verksamhetsmål för 2021. 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagen budgettext för 2021. 
Dokumenten biläggs protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget förändras 2021 enligt följande:
Demografi faktor justering 2019 -186 000 kr
Demografi faktor justering 2020 -251 000 kr
Demografi faktor 2020 278 000 kr
Löneökning 283 000 kr
Kapitalkostnadskompensation 113 000 kr
Sänkt intemränta från 1,1% till 0,8% -574 000 kr
Integrationsbudget till Mötesplats Godsmagasinet 50 000 kr
IT-licenser och telefoni -248 000 kr
Driftskostnad Grand 1 000 000 kr
Hyra Hammarhallen 290 000 kr
IOP Ryssby bibliotek 80 000 kr
Kontroll datorer -5 000 kr
Lovaktiviteter 400 000 kr
Minskad ram på grund av höjd intemhyra -92 000 kr
Minskad ram på grund av minskad befolkning -551 000 kr
Teater 16 100 000 kr
Gratis bad för pensionärer 107 000 kr
Total budget 2021 74 807 000 kr

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till ekonomisk budgetfördelning, verksamhetsmål och 
budgettext.
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13 §1.

Justerandes sign

Skickas till
Ekonomiavdelningen.
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 2 2020/KOF0091 810

Motion - Friluftsplan

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
Socialdemokraternas motion om en friluftsplan för Ljungby kommun.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag till 
miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att 
inleda ett samarbete för framtagandet av en friluftsplan. Ett inledande arbete 
med friluftsplanen bör starta under kvartal 3 2021.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i en motion att en friluftsplan för Ljungby kommun 
ska upprättas. I motionen skriver de bland annat att Ljungby kommun har en 
vacker natur. Kommunens natur bjuder på fantastiska upplevelser, alltifrån 
badplatser, Hunsberget och de redan idag befintliga områdena för friluftsliv. 
Genom en friluftsplan kan medborgare och besökare se vilka områden som finns 
och tillgängligheten till dessa. Planen blir ett viktigt komplement till 
översiktsplanen och ger en strategi för vad kommunen satsar på. Ett 
framtagande av planen bör vara nämndsövergripande med tydligt definierade 
mål i planen. Turismen är en viktig näring för framtiden.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsförvaltningen har under arbetet med översiktsplanen påtalat 
behovet av en friluftsplan. En friluftsplan är ett viktigt dokument som kopplas 
till den kommande översiktsplanen för kommunen. Under 2019 har 
Naturvårdsverket tagit fram mycket bra vägledning hur ett arbete med 
friluftsplaner i kommunerna ska ske. De fastslår även att kommunen är en 
nyckelaktör för friluftsliv.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-05.
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13 § 2.

Justerandes sign

Yrkanden
Matija Rafaj (S) och Pia Johansson (S) yrkar bifall till motionen.



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

6(24)

Kultur- och fritidsnämnden

Dick Andersson (SD) yrkar att det är en skrivelse och inte en motion och anser 
därmed att den ska behandlas därefter.

Matija Rafaj (S) yrkar for att ärendet ska behandlas som en motion eftersom 
kommunfullmäktige har gjort detta.

Beslutsordning
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska behandlas som en motion eller en 
skrivelse och finner att ärendet ska behandlas som en motion.

Skickas till
Kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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KFN § 3 2021/KOF0005 828

Hyresreducering IF Troja-Ljungby

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att efterge IF Troja-Ljungby fyra obetalade 
hyror under 2020 med anledning av att föreningen inte kunnat nyttja lokalerna 
ftillt ut på grund av Corona-pandemin. Beloppet uppgår till 347 492 kr.

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

Sammanfattning av ärendet
Föreningen IF Troja Ljungby har på grund av Corona-pandemin och nationella 
restriktioner under 2020 fatt betydligt minskade inkomster, både publikintäkter 
men också sponsringsintäkter. Årshyran uppgår till 694 983 kr och den 
nuvarande skulden uppgår till 430 000 kronor, fyra månadshyror. Föreningen IF 
Troja Ljungby ansöker om kreditering av fyra månadshyror för hösten 2020 
samt våren 2021. Föreningens verksamhet är sedan i december begränsad till 
enbart A-lag vilket imiebär 10 % av föreningens verksamhet. Med stora 
begränsningar av arrangemangen som medfört stora inkomsttapp när det gäller 
publik- och sponsorintäkter. Föreningen är mycket beroende av att 
elitverksamheten går med plus för att bära den ideella verksamheten, som består 
av barn-, ungdoms- och damlag.

Förvaltningens bedömning och överväganden
IF Troja-Ljungby har ett avtal med kommunen som avser hyra av kansli, 
supporter shopen vid entrén, tre omklädningsrum (endast föreningen samt 
bortalag), två gym, kiosk på våning två mot B-hallen, förråd för förvaring av 
utrustning och istider för träning och matchspel. Årshyran för föreningen uppgår 
till 694 983 kr som faktureras under åtta månader, augusti till och med mars. 
Kultur- och fritidsnämndens årshyra till tekniska nämnden för Ljungby Arena 
uppgår till 5 365 000 kronor, exklusive värme och el. Föreningen har tillgång till 
is i Ljungby Arena A-hall från och med söndag vecka 30, som är sista veckan i 
juli till och med vecka 11 som är mitten av mars. Om inte förutsättning till 
kvalspel gör att ett annat behov finns. I B-hallen finns is från vecka 38, som är 
mitten av september till och med vecka 11, som är mitten av mars. Samt tillgång 
till övriga utrymmen i avtalet under hela året. Föreningen har genom sitt avtal 
med kommunen lite möjligheter till att påverka föreningens kostnader. De flesta

Justerandes sign
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andra föreningar kan påverka sina kostnader genom att avboka en lokal för 
exempelvis träning. Den möjligheten har inte Troja i dagsläget.

De ekonomiska problemen för föreningen startade i februari/mars 2020 med 
anledning av covid-19 och har sedan under året fortsatt. Under hösten har 
förutsättningarna till att bedriva verksamhet inomhus starkt begränsats, till en 
början var samtliga födda 2004 eller tidigare begränsade till utomhusträning och 
då i anpassade grupper. Råden var att träna utomhus, byta om hemma, res inte 
tillsammans och håll avstånd under träning. Från den 18 december uppmanades 
kommuner att stänga all verksamhet som inte var nödvändig att hålla igång. 
Under rådande omständigheter har föreningen inte kunnat använda sig av 
träningstider, omklädningsrum och gym i Ljungby Arena i den utsträckning som 
föreningens avtal med Ljungby kommun tillåter. Därför kan kostnaden för 
föreningen sänkas med 50%.

Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att efterge 
IF Troja-Ljungby fyra obetalade hyror under 2020 med anledning av att 
föreningen inte kunnat nyttja lokalerna fullt ut på grund av Corona-pandemin. 
Beloppet uppgår till 347 492 kr.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskri velse 2021-01-12.
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13 § 3.

Yrkanden
Matija Rafaj (S), Pia Johansson (S), Ulla Hansson (M), Ann-Kristin Petersson 
(M), Johan Ederström (M), Albert Wiesel (M) och Gunnel Nilsson (C) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag att efterge fyra månadshyror, 347 492 kr.

Dick Andersson (SD), Christer Larsson (SD) och Saga Sunniva Bergh (V) yrkar 
för att nämnden efterger en månadshyra, 86 873 kr.

Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar att 
efterge fyra månadshyror, 347 492 kr.

Skickas till
Ekonomiavdelningen och föreningen IF Troja-Ljungby.

Justerandes sign
/
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KFN § 4 2021/KOF0001 828

Padelhall i Lagan

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till en etablering vid Ringvallen och 
beslutar att ge tekniska nämnden uppdrag att arbeta vidare med avtal för en 
etablering av padelbanor på asfaltsytan vid Ringvallen i Lagan.

Sammanfattning av ärendet
Företaget Padel i hela Sverige AB som kallar sitt koncept Basicpadel, har 
inkommit med en intresseanmälan om möjligheten till att etablera en padelhall i 
Ljungby eller i Lagan. Företaget har efter inkommen förfrågan hänvisats till en 
markyta i Lagan och då avses den asfalterade parkeringen vid Ringvallen/ 
Ringbadet.

Förvaltningens bedömning och överväganden
För tillfället är en etablering av padeltennisbanor i Ljungby kommun otroligt 
attraktivt och ett flertal förfrågningar har inkommit. Basicpadel (Padel i Hela 
Sverige) är den enda som förutom att etablera sig i Ljungby även frågade om 
möjligheten till en etablering i Lagan. Detta tog kultur- och fritidsförvaltningen 
och exploateringsavdelning fasta på och såg över möjligheten till vilken 
placering som kunde vara lämplig. Utgångspunkten var att kommunen är 
markägare samt vad gäller utifrån detaljplanen för Lagan. Kultur- och 
fritidsförvaltningen och exploateringsavdelning såg då att en möjlig plats för 
Basicpadel att etablera sig på var den asfalterade parkeringsytan vid 
Ringbadet/Ringvallen i Lagan. Med hänsyn till boende och den idag öppna ytan 
som finns, bör padelhall och en utomhuspadeltennisbana placeras i den norra 
delen av asfalteringen. Placeringen av padelhall ska ske med hänsyn till den 
nuvarande infarten till gräsplanerna för räddningsfordon och grönytemaskiner 
som inte får hindras. Ytan som Basicpadel efterfrågar uppgår till 850 m2.

Lagan Innebandyklubb har ett avtal för placering av ett utomhusgolv med sarg 
för innebandyträning under april till sista september på den norra delen av 
asfalteringen, vilket medför att avtalet med LIBK behöver justeras så att deras 
utomhusplan får placeras på annan del av asfalteringen. Mellan asfaltsytan och 
Idrottsgatan/bebyggelsen finns idag en stor grusplan. Den grusplanen bör 
företaget asfaltera i minst samma utsträckning som den yta de erbjuds att 
etablera sig på. För en byggnation på platsen behöver Basicpadel ansöka om 
bygglov och ett beviljat bygglov är förutsättning till att ett avtal kan upprättas.



LJUNGBY
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-12.
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13 § 4.

Skickas till
Tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden och Padel i Hela Sverige.
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KFN § 5 2020/KOF0109 805

Långsiktigt kulturstöd Berättarnätet Kronoberg

Beslut
Kultur- och fritidsnämnd godkänner avtalet med Berättarnätet Kronoberg för 
året 2021.

Uppföljning av avtalet görs i november månad 2021.

Sammanfattning av ärendet
Avtalet med Berättarnätet Kronoberg löper ut och därför har en uppföljning och 
ett kommande avtal för nästa år arbetats fram.

Förändringar i avtalet

• Tjänsten berättarpedagog vid kulturskolan 25% köps in för vårterminen 
2021.

• Projektstödet på 100 000 kronor, till projektet Kronoberg utvecklar en 
internationell arena för muntligt berättande, finns inte med i kommande 
budget.

• Sagostunderna köps in för 70 000 kr istället för 90 000 kr. 

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen bedömer att ett övergripande avtal är viktigt för att få en 
helhetsbild över det ekonomiska stöd som Ljungby kommun ger Berättarnätet 
Kronoberg. De kommunala uppdragen till Berättarnätet Kronoberg visar tydligt 
hur föreningen och Ljungby kommun främjar det muntliga berättandet.

Förvaltningens beredning

Kultur- och fritidschef, kulturstrateg, kultur- och fritidsnämndens ordförande 
och vice ordförande, har träffat ordförande för föreningen och verksamhetschef 
för Sagobygden. Tillsammans har de följt upp föregående avtalet för år 2020 
och gemensamt arbetat fram ett nytt förslag på avtal 2021

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-27 samt avtalsförslag för 2021. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13 § 5.
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Skickas till
Berättamätet Kronoberg.

Justerandes sign
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KFN § 6 2020/KOF0090 865

Motion - Revidering av policy för offentlig konst

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om 
att revidera Ljungby kommuns policy för offentlig konst samt att avslå motionen 
om att införa ett maxbelopp.

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att inför en policy för offentlig 
konst i Ljungby kommun och där en procent av anbudssumman för projektet ska 
gå till konstnärlig utsmyckning (s.k. 1%-regeln). Innan beslutet togs hade 
Ljungby kommun, sedan flera år bakåt, tillämpat arbetssättet med att avsätta en 
procent av budgeten vid nybyggnation till konstnärlig utsmyckning, dock utan 
ett formellt beslut.

Klister Salomonsson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat om att 
kommunfullmäktige ska besluta att revidera Ljungby kommuns policy för 
offentlig konst till 0,5% av budgeten istället för 1%, som tillämpas idag. 
Sverigedemokraterna yrkar även att kommunfullmäktige beslutar att införa ett 
maxbelopp på 2 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning i varje projekt där 
budgeten överstiger 400 miljoner kronor. Sverigedemokraterna anser att det är 
fel att lägga stora summor på konstnärlig utsmyckning med tanke på det 
ekonomiska läge som Ljungby kommun och hela Sverige befinner sig i.

Förvaltningens bedömning och övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att en procent av byggprojekten är en liten 
insats med tanke på de stora samhälleliga värden det genererar för kommunen 
under årtionden framöver.

Enprocentregeln är ett demokratiskt sätt att se till att så många som möjligt får ta 
del av konst. Regeln är ingen lag utan tillämpas på olika sätt i Sveriges 
kommuner och innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och 
tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras 
i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. Vanligast är att enprocentregeln 
tillämpas inom ramen för enskilda byggprojekt.

Justerandes sign
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Ljungby kommun har en god tradition och en bra rutin för att tillämpa 
enprocentregeln med lyckade exempel av projekt som exempelvis Åsikten, 
Lagavallen och Bergalyckans förskola. Förvaltningen ser ingen vinst i att frångå 
enprocentregeln som länge varit ett bra och fungerande sätt för Ljungby 
kommun att inkludera konstnärlig utsmyckning av god kvalité i våra 
gemensamma miljöer.

Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen om att revidera Ljungby kommuns 
policy för offentlig konst samt att avslå motionen om att införa ett maxbelopp

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-07.
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13 § 6.

Yrkanden
Dick Andersson (SD) yrkar bifall till motionen.
Matija Rafaj (S), Pia Johansson (S), Saga Sunniva Bergh (V), Ulla Hansson (M) 
och Johan Ederström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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KFN § 7 2021/KOF0002 865

Gallring av lös konst från konstarkivet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att de utgallrade verken avregistreras ur 
kommunens samling.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun äger en konstsamling som innefattar cirka 1 500 lösa 
konstverk, till största delen tavlor. De flesta konstverken finns utplacerade på 
skolor, kontor, äldreboenden, bibliotek och andra offentliga lokaler. När den 
lösa konsten inte är utplacerat förvaras den i konstarkivet som finns i Ljungby 
Tourist Centers källare.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att den lösa konsten underhålls och 
gallras. Ansvarig för gallring av konstsamlingen är kulturstrategen. De 
utgallrade verken avregistreras ur kommunens samling efter kultur- och 
fritidsnämndens godkännande. Lämplig auktionskammarn tillkallas och de 
utgallrade verken går ut till försäljning. I de fall som verken inte är lämpliga för 
försäljning ska de skänkas bort, eller som sista åtgärd kasseras.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Tourist Centers verksamhetslokaler är uppsagda och det betyder att både Tourist 
Centers och konstarkivets fysiska plats försvinner. Nya lokaler är under 
utredning. Inför flytten av konstarkivet har förvaltningen genomfört en gallring 
som finns i bifogat dokument ”Lista med utgallrade verk”. I den listningen 
föreslås de utgallrade verken att antingen behållas eller avyttras. I bedömningen 
har förvaltningen fått rådgivning av Smålands Konstarkiv.

Förvaltningens beredning
Kulturstrateg tillsammans med konstinventerare har gallrat ut konst och därefter 
beställt rådgivande utlåtande från Smålands Konstarkiv. Konstintendent vid 
Smålands Konstarkiv har tagit ställning till om verken har ett ekonomiskt, 
konstnärligt eller kulturhistoriskt värde.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-02 samt lista med utgallrade verk och 
Smålands konstarkivs utlåtande.
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13 § 7.
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 8 2021/KOF0003 860

Revidering av verksamhetsplan för kultur

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna remissutgåvan av 
verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun 2021 - 2024.

Remisstiden blir 28 januari - 24 februari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2020 revideras verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun. 
Den nya verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun föreslås gälla för åren 
2021 - 2024 och bli ett styrdokument för det kulturpolitiska området i 
kommunen. Planen beskriver prioriterade utvecklingsområden för kulturen och 
vilka områden som bör utvecklas framöver och vilka aktörer som kan ingå i 
utvecklingsarbetet.

Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun är kopplad till Kulturplan 
Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå, som har 
genomförandeperiod 2022 - 2024.

Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden 27 januari 2021 finns det möjlighet att 
tycka till om remissutgåvan fram till den 24 februari. Efter remissbehandlingen 
ska beslut om antagande av den nya verksamhetsplanen för kultur i Ljungby 
kommun fattas av kultur- och fritidsnämnden den 31 mars. Planen följs upp i 
kultur- och fritidsnämnden i december varje år.

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 tagits till omvärldsanalysens fokusområden och de 
globala målen. 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.
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Förvaltningens beredning
Inför framtagandet av remissutgåvan har två stycken öppna medborgardialoger 
arrangerats 21 och 27 oktober på Lokal 16 och i Godsmagasinet i Ljungby. Med 
tanke på pandemin fanns det även möjlighet, att på ett av mötena, delta digitalt. 
Mötesanteckningar och textad film från mötet i Lokal 16 finns publicerat på 
webbplatsen www.ljungby.se/kultuiplan.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-08 samt remissutgåva av 
verksamhetsplan för kultur i Ljungby kommun 2021-2024.
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13 § 8.
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KFN §9 2021/KOF0008 042

Redovisning internkontroll 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av intemkontrollen för
2020.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för granskning/uppföljning av den 
interna kontrollen. För 2020 beslutade nämnden att granska hur förvaltning och 
nämnd följer barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020. I beslutet angavs 
inte vilka rutiner och/eller system som berörs, vilka kontrollmoment som ska 
granskas, vem/vilka som är ansvariga för granskningen eller när granskningen 
ska rapporteras till nämnden. Förvaltningens bamrättsbevakare har nu granskat 
hur arbetet har sett ut 2020.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Frågan är om nämnd och förvaltning till fullt ut följer barnkonventionen och om 
det finns brister som måste åtgärdas? Det korta svaret är nej, den följs inte fullt 
ut och ja, det måste åtgärdas. Många processer och aktiviteter har stannat 
av/lagts åt sidan under 2020 som en följd av Coronapandemin. Ljungby 
kommuns övergripande och kultur-och fritidsnämndens och förvaltningens 
arbete med att följa barnkonventionen som lag är bland detta. Här följer en 
kortare redogörelse av hur arbetet har sett ut under 2020. De många 
verksamheter, aktiviteter och stöd som riktas till barn redogörs inte för här.

Kulturskolan: Kulturskolan i Ljungby ingår i ett projekt med fokus på kollegialt 
lärande och hur Kulturskolan kan vara en framtidskatalysator i ett 
mångkulturellt samhälle. Utgångspunkten är barnkonventionen och vilken roll 
Kulturskolan spelar i detta sammanhang. Projektet finansieras av Kulturrådet. 
Första mötet handlade om barnkonventionen som lag och hur Kulturskolan 
påverkas av detta. Föreläsare var Susann Swärd som är människorätts- och 
bamrättsstrateg från region Kronoberg. Första ämnet som har arbetats med är 
barns och ungas rätt till kultur och rätt till delaktighet och inflytande.

Fritidsgården: Varje vecka bjuds ungdomarna in till te-möten som är ett 
demokrati forum där ungdomar och fritidsledare kan forma verksamheten 
tillsammans. Som ett komplement för delaktighet och inflytande finns en 
förslags- och synpunktslåda. Verksamheten bedrivs aktivt ur jämställdhets- och 
integrationsperspektiv. Årligen görs besökarenkäter för att få veta ungdomarnas
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upplevelse av verksamheten och erfarenheter tas från dessa för att utveckla 
verksamheten. Under Framtidsdagama i oktober 2019 genomfördes en 
målgruppsundersökning med elever i årskurs 8 och de ungas synpunkter kring 
placering av fritidsgården togs med i fritidsgårdens konsekvens- och riskanalys 
gällande samlokalisering av kulturskola, fritidsgård och 7-9-skola. 
Kommunfullmäktige ändrade sedan sitt beslut i frågan.

Biblioteken: 8 st i personalen har deltagit i utbildning om barnkonventionen och 
hur bibliotek arbetar utefter den. 3 st i personalen går en ux-utbildning. De har 
gjort ett par undersökningar med barn. Under hösten planerades en fokusgrupp 
med barn och en med ungdomar för att undersöka vad de tycker om bibliotekets 
nya webbplats. Träffarna blev inställda på grund av pandemin, men kontakt 
hålls med de som anmält sig och förhoppningsvis kan träffar ske 2021. 
Biblioteksplanen har varit på remiss till ungdomsrådet. I Makerspace-höman 
finns en förslagslåda där barn kan föra fram vad de vill kunna göra. Ett aktivt 
arbete har bedrivits för att få barn och unga att fylla i besöksenkäten.

Kulturstrategen: Har deltagit i fördjupningsdag om barnkonventionen och 
arbetar med att få in en beskrivning om barnkonventionen i Kulturplanen och i 
kommande Kulturplan kommer ett prioriterat utvecklingsområde att vara ”Barn 
och ungas rätt till kultur”. Kring Kulturplanen har medborgardialog förts bland 
annat på Lokal 16. Verksamhetsplan för strategisk evenemangsplanering har 
varit på remiss hos ungdomsrådet.

Fritidsstrategen: Ungdomsrådet har tillfrågats om sin syn på boulebanors vara 
eller inte vara och svaret kommer att tas i beaktande vid ärendets fortsatta 
handläggning. I arbetet kring skateparkens uppförande har barns synpunkter och 
idéer beaktats.

Nämnden har utsett en bamrättsbevakare. Denna har tagit del av seminarier, 
utbildningar, konferens och föreläsningar för att rustas för uppdraget och har 
ingått i en grupp med övriga bamrättsbevakare samt en kommunsekreterare för 
att utveckla kommunens arbete kring barnrätt.

Gruppens bedömning är att kommunövergripande policys, handlingsplaner etc. 
är en förutsättning för arbetet med barnrätt i kommunens olika delar. Dessvärre 
har arbetet inte kommit så långt när kommunsekreteraren nödgats prioritera 
andra arbetsuppgifter. Bamrättsbevakaren ingår i den lokala Barnets bästa 
gäller-gruppen och tillsammans med förvaltningschefen i Allas barn. 
Förvaltningen har ett pågående arbete med att utforma en rutin för 
bamrättsbevakarens arbete med granskning av ärenden till nämnd

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-12.
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13 §
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 10

Ekonomiuppföljning 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för infonnationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för den preliminära ekonomiuppföljningen för 2020. 
Bokslutet kommer att tas upp på nämndsammanträdet i februari 2021.
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Delegationsärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsärenden redovisades på dagens sammanträde:

• Fördelning av extra föreningsstöd med anledning av Covid-19.
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KFN § 12

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnades på dagens sammanträde: 

• Minnesanteckningar Brål 2020-12-03.
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KPN § 13

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnades på dagens sammanträde:

• KS 2020-12-01 § 179; Uppdrag projektplan kommunens 
krigsorganisation.

• Förvaltningschefen ger en lägesbild för pandemisituationen i 
förvaltningens verksamheter.
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