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§1 Dnr KFN2022-0023 800

Fastställande av dagordning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger till en punkt gällande nämndinitiativ 
Hammarhallen på dagordningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna lämnar in ett nämndinitiativ gällande Hammarhallen på 
dagens sammanträde.
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§2 Dnr KFN2021-0053 800

Projekt för bättre folkhälsa bland unga

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av uppdraget och att under 
2022 köpa in en ungdomsapplikation. Under 2022 finansieras applikationen 
genom kommunstyrelsens gamla resultatbalanserade medel med 70 000 kr medan 
fortsatt finansiering bänskjuts till budgetberedningen.

Utredningens följande förslag hänskjuts till budgetberedningen inför budget 2023:

• Utreda möjligheterna för ett projekt med mötesplats för äldre ungdomar i 
bibliotekets lokaler och mobila mötesplatser för yngre ungdomar på 
landsbygden,

• Utreda förutsättningarna för att inrätta en tjänst som ungdomskonsult, 
inspiratör eller lots som ger råd, tips och vågledning.

• Införa ett ekonomiskt stöd till föreningarna för att starta och utveckla 
mötesplatser för unga

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2021-05-11 §88 att inleda Projekt för bättre folkhälsa 
bland unga. Projektet syftar till att förebygga ofrivillig ensamhet och att generera 
insatser som fokuserar på att förbåttra folkhälsan bland unga. Under 2021 
finansierades rollen som kommunövergripande projektledare motsvarande 20 % 
genom utvecklingsavdelningens budget. Rollen som projektledare tillsattes inom 
kultur- och fritidsförvaltningen. Utredningen ska klargöra om det är möjligt för 
kommunen att tilldela ett lokalbidrag till företag och föreningar som inom 
projektet bistår med lokal och arrangerar aktiviteter för ungdomar. Inom projektet 
ska också utredas om möjligheterna att skapa en app för att göra det enklare för att 
nå ut med information till ungdomar.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Ljungby kommun har ett rikt föreningsliv med många engagerade ideella krafter 
och som driver olika former att mötesplatser. Dessa eldsjälar drivs av ett 
engagemang för att nå fler barn och unga, vilket är en oerhörd styrka för en 
kommun. Ett flertal föreningar är intresserade och öppna för fortsatt dialog om hur 
de kan bidra till bättre folkhälsa bland unga. Föreningarna framför önskemål om 
olika former av stöd som skulle underlätta för dem i barn-och 
ungdomsverksamheten.
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Utredningen kan inte se att det finns behov av så många fler mötesplatser. Ljungby 
kommun erbjuder ett brett utbud av mötesplatser genom föreningslivet, 
näringslivet och kommunens egna. Personalen på fritidsgården får ofta önskemålet 
om en fritidsgård för de som är i gymnasieåldern. En intressant tanke som 
framförts under utredningens gång är en mötesplats för ungdomar i 
gymnasieåldern i bibliotekets lokaler. Ser vi till att använda personalresurser 
effektivt skulle denna personal också kunna arbeta med ungdomar på deras fria tid 
på landsbygden.

Föreningarna önskar att det finns fler ekonomiska bidrag att söka för 
ungdomsverksamhet.

Föreningarna önskar ekonomiskt stöd för att utveckla de mötesplatser de driver 
och att utveckla dem, samt att skapa nya mötesplatser för unga. Bidragen/stöden 
skulle i detta fall kunna jämföras med de arrangemansbidrag som idag finns att 
söka för föreningar. Ofta är det de ekonomiska resurserna som begränsar 
föreningarnas visioner till konkret handling. Föreningarna uppger att de känner sig 
sedda och uppskattade när kommunen stöttar dem på olika sätt. Det bidrar till 
känslan av att i Ljungby gör vi det tillsammans.

Flera föreningar framför önskemål om en kommunalt anställd ungdomslots/ 
inspiratör/konsult som de kan vända sig till för att få råd, stöd, vägledning och 
ibland praktisk hjälp. Detta är intressant tanke som bör utredas vidare och det 
finns kommuner som har denna funktion.

De ungdomar som projektet varit i kontakt visar intresse för en ungdomsapp. En 
omvärlds-bevakning ger oss kunskapen om att ett flertal kommuner använder sig 
med framgång av en ungdomsapp. Deras erfarenhet är att det krävs en 
tjänsteperson som får avsatt ca 5 timmar i veckan för att hålla appen aktuell och 
informativ, gärna i samverkan med en ungdom. Kostnad för inköp av app och för 
en månatlig drift kommer också till.

Omvärldsbevakningen visar att en ungdomsapplikation kostar omkring 34 000 
kronor att köpa in. Driftkostnaden är därefter omkring 3 000 kronor i månaden. 
Totalkostnaden för 2022 beräknas till ca 70 000 kronor. Totalkostnaden blir 
därefter ca 36 000 kronor per år. För år 2022 föreslås finansieringen ske genom 
kommunstyrelsens gamla resultatbalanserade medel. Per den 1 januari 2022 finns 
där 3 063 000 kronor. Efter beslut om inköp genomförande kommer kultur- och 
fritidsförvaltningen att administrera applikationen.

Beslutsunderlag
Utredningsrapport "Bättre folkhälsa bland unga".
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Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 §6.

Skickas till
Ko m m u nstyrelse n

J]



8(28)_j ungby 
kommun

Kultur- och fritidsnämnden

2022-02-16

SAMMÄNTRÄDESPROTOKOLL

§3 Dnr KFN2022-0003 041

Årsbokslut 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av årsbokslut 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för det ekonomiska resultatet, 
verksamhetsberättelse och måluppfyllnad för 2021.

Beslutsunderlag
Förvaltningens ekonomiska redovisning, verksamhetsberättelse inklusive 
måluppföljning för 2021.

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 §1.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.
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§4 Dnr KFN2021-0006 042

Redovisning av internkontroll 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner internkontrollen för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för nästkommande års granskning/ 
uppföljning av den interna kontrollen.

I planen ska framgå:

• Vad som ska granskas under året

• Vilka rutiner och/ eller system som berörs

• Vilka kontrollmoment som skall granskas

• Vem/ vilka som är ansvariga för granskningen

• När granskningen skall rapporteras till nämnden

Kultur- och fritidsnämnden gav 2021-03-03 §17 kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra interna kontroller för nedanstående riskområden:

1. Frånvaro rapporteras i personalsystemet Självservice

2. Uppföljning sker av skyddsronders handlingsplaner

Kommunstyrelsen beslutade att samtliga nämnder skulle redovisa en handlingsplan 
för att åtgärda eventuella brister i frånvarosystemet. Anledningen till beslutet var att 
ett par nämnder i 2020 års internkontroll visat på brister i frånvarorapporteringen. 
Med hjälp av personal/HR avdelningen gjordes stickprov i kultur- och fritids
förvaltningen under 2021, som visade på att det inte fanns brister i frånvaro
rapporteringen. 2021-09-22 §61 beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna 
redovisningen och att godkänna handlingsplan om kontinuerliga stickprov i 
förvaltningen.

En av förvaltningens skyddsombud Michaela Rogal har granskat hur uppföljningen 
av skyddsronders handlingsplaner sker i förvaltningen:

”Samtliga verksamheter har genomfört skyddsronder under 2021 och där det har 
funnits brister så har handlingsplaner sammanställts. Eftersom kvalitén på 
handlingsplanerna varierar så kan mallen för dessa förtydligas. Problematiken är att 
underlagen tolkas olika. Det behövs en genomgång av rutinerna för hur
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handlingsplaner ska sammanställas och tätare uppföljning. Det har visat sig att en 
problematik uppkommer när man hyr lokaler av andra, till exempel av 
fastighetsförvaltning, då åtgärder som finns i handlingsplanen drar ut på tiden. 
Vilka möjligheter har verksamheten, hur ska man gå vidare, och vem ska man 
kontakta?

Förslag: Vi lägger en stående punkt på kultur- och fritidsförvaltningens Fösam- 
möten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KFN 20210922 

Internkontroll gjord av skyddsombud Michaela Rogal. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 §2.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.
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5 Dnr KFN2022-0004 042

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021.

Sammanfattning av ärendet
I kultur- och fritidsförvaltningen uppvisar samtliga verksamheter att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs kontinuerligt, god kännedom finns och uppföljning sker. 
Förbättringsområden har iakttagits med hjälp av internkontrollen, arbetsmiljö
verkets granskning och den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljö
arbetet i förvaltningen.

Internkontrollen visar att samtliga verksamheter har genomfört skyddsronder 
under 2021. Där det har funnits brister så har handlingsplaner sammanställts. 
Kvalitén på handlingsplanerna varierar och underlagen tolkas olika. Därför behöver 
mallen förtydligas. Det behövs en genomgång av rutinerna för hur handlingsplaner 
ska sammanställas och likaså behövs en tätare uppföljning av dessa. Det har visat 
sig att en problematik uppkommer när man hyr lokaler av andra, till exempel av 
fastighetsförvaltningen. Åtgärder som ska ske drar ut på tiden. Förvaltningen 
kommer därför att för 2022 lägga en stående punkt på Fösams dagordning att 
handlingsplaner ska redovisas och ett protokoll skickas till den förvaltning om 
brister som inte åtgärdats.

Arbetsmiljöverket har konstaterat brister i Ljungby kommunkoncerns arbetsmiljö
arbete. En brist som påtalas, och det vi ser i förvaltningen är dokumentationen när 
det gäller tillbudsrapportering. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under 
2022 att på APT informera om vikten av att tillbuden görs kända och att bättre 
kommunicera syftet med tillbudsrapportering.

Av verksamheternas årliga systematiska uppföljning noteras att sammanställning 
över aktuella föreskrifter sammanställs. Skyddsombudens roll behöver stärkas. 
Personalavdelningen har för samtliga förvaltningar iakttagit att skyddsombuden 
behöver stöd och till hösten 2022 inplaneras möten med skyddsombud och med 
respektive chef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till personalutskottet.
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Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27. 

Uppföljning kv Fritiden 

Uppföljning kulturskolan 

Uppföljning fritidsgården

Uppföljning förvaltningskontoret med turistcenter 

Uppföljning biblioteken 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 §3.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning.
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§6 Dnr KFN2021-0082 800

Arbetsmiljöverkets inspektion av kommunens 
arbetsmiljö

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Den 18 maj 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion i kommunens 
verksamheter. Arbetsmiljöverket har därefter lämnat ett inspektionsmeddelande till 
kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-14 att godkänna redovisningen, 
uppmana respektive nämnd och bolagsstyrelse att upprätta handlingsplaner och 
genomföra åtgärder med anledning av de uppkomna bristerna som framgår i 
inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket daterat 3 juni 2021. 
Arbetsmiljöverket kommer att följa upp vidtagna åtgärder sommaren 2022.

Kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan

1. Ärlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sedan flertalet år tillbaka redovisas till kultur- och fritidsnämnden 
förvaltningens årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Respektive verksamhetschef tillsammans med skyddsombud och personal 
har följt Arbetsmiljöverkets mall. En sammanställning görs därefter av 
förvaltningschef som redovisar resultatet till nämnden och till Fösam. De 
förbättringsområden som kartläggs ska under året arbetas med under APT. 
Förvaltningen kommer fortsättningsvis att följa den mall som nu 
kommunen tagit fram för årlig uppföljning.

2. Tillbudsrapportering

Tillbudsrapportering görs av verksamheterna och redovisas till Fösam. Vi 
ser få tillbudsrapporter och därför kommer vi under 2022 uppmärksamma 
tillbudsrapportering på APT och som kontinuerligt följs upp på Fösam. Det 
är viktigt att vi fullt ut får en lärande kultur i förvaltningen.

3. Undersökning, riskbedömning och handlingsplan för brister som inte kan 
åtgärdas direkt.

I samtliga verksamheter görs undersökning, riskbedömning och 
handlingsplan som inte kan åtgärdas direkt. Samtliga skyddsronder med 
handlingsplaner redovisas till Fösam. Kultur- och fritidsnämnden har under
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2021 haft denna punkt som internkontroll. De åtgärder som inte åtgärdas 
ägs oftast av en annan förvaltning. Vi kommer under 2022 att på Fösam 
följa upp de åtgärder som inte åtgärdas. Skyddsronder med fokus på fysisk 
arbetsmiljö, samt organisatorisk och socialarbetsmiljö görs. Men vi behöver 
även fokusera på den digitala arbetsmiljön och följa upp detta via Fösam.

4. Fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet enligt era rutiner för 
fördelning.

Samtliga verksamhetschefer har fördelats uppgifter enligt rutin.

5. Kunskaper i arbetsmiljön

Samtliga chefer har deltagit i arbetsmiljöutbildning innan de tagit emot 
uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Samtliga chefer deltar i de av kommunen 
anordnade ”Chef i Ljungby”. Samtliga chefer genomför i sina respektive 
verksamheter årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet som innebär att det 
sker en kontinuerlig kunskapsuppdatering.

Förvaltningschefen ansvarar för att ovan nämnda punkter fortsätter att genomföras 
och att iakttagna förbättringar görs.

Beslutsunderlag
Arbetsmiljöverkets resultat av inspektionen 2021-05-18.

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-12.

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 §10.

Skickas till
Personal- och arbetsmarknadsutskottet.
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§7 Dnr KFN2022-0002 800

Granskning av förebyggande insatser för barn 
och ungdomar

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över ”Granskning av 
förebyggande insatser för barn och unga” och överlämnar det till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Pä uppdrag av revisorerna har KPMG utfört en granskning av förebyggande insatser 
för barn och ungdomar i barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och 
kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Syftet med granskningen är att 
konstatera om kommunen har fungerande rutiner kring förebyggande insatser för 
barn och unga. KPMG har lämnat en rapport och berörda nämnder ska yttra sig 
senast den 15 mars 2022. Sammanfattningsvis bedömer KPMG att det finns 
rutiner och resurser för arbetet med förebyggande insatser och att nämnderna har 
verksamhet som är direkt inriktade mot ändamålet. De konstaterar behov av 
utökade resurser i det fortsatta arbetet med förebyggande insatser. Man anser det 
positivt med det gemensamma initiativet avseende lyckad skolgång, samt ser positivt 
på att fullmäktige tillsatt resurser för arbetet med Kronobarnsmodellen.

Specifikt för kultur- och fritidsnämnden bedömer KPMG att inom verksamheten 
bedrivs ett förebyggande arbete. Trots att nämndens arbete inte är lagreglerad, med 
undantag från biblioteksverksamheten, bedömer KPMG att nämnden har en viktig 
roll i det förebyggande arbetet. Vidare bedömer de att nämnden bör definiera det 
förebyggande arbetet samt hur det ska prioriteras.

KPMG rekommenderar nämnderna, att

- Utveckla sina uppföljningsmodeller avseende förebyggande insatser.

- Sträva efter att ta fram gemensamma definitioner av förebyggande insatser utifrån 
respektive verksamhet, exempelvis genom framtagande av gemensamma nyckeltal.

- Hitta fler gemensamma plattformar för samverkan som exempelvis lyckad 
skolgång.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Barnens bästa gäller är en samverkan mellan Kronobergs åtta kommuner och 
vården inom Region Kronoberg, polisen och frivilligsektorn i länet. I Ljungby 
kommun heter den lokala samverkansarenan Allas barn och är en
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förvaltningsövergripande samverkan med civilsamhället. Samverkansgruppen har 
funnits under flertalet år och har under det senaste året utvecklats till en viktig 
styrgrupp för gemensamma frågor och arbeten när det gäller förebyggande och 
främjande insatser för barn och unga. Den modell som används i Barnens bästa 
gäller heter Kronobarnsmodellen och den ska bidra till att identifiera behov av 
samverkan så tidigt som möjligt.

Revisorerna rekommenderar samtliga nämnder att utveckla uppföljningsmetoder 
avseende förebyggande insatser. Lämpligen är att följa den beslutade 
Kronobarnsmodellen och utvecklingen av den avseende förebyggande insatser.

Genom Allas barn har ett arbete påbörjats med att ta fram gemensamma nyckeltal 
för förebyggande insatser. Ett läns övergripande arbete för att definiera 
gemensamma nyckeltal är också under framtagande.

Vi ser det positivt att hitta fler gemensamma plattformar för samverkan. I Ljungby 
kommun finns som sagt Allas barn som under årens lopp har utvecklats till en 
viktig samverkansarena när det gäller förebyggande insatser för barn och unga. Vi 
hoppas att det avsätts en gemensam budget för att uppnå en snabbare takt från idé 
till konkreta utvecklingsprojekt och gemensam utbildning.

Beslutsunderlag
Rapporten: Granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar KPMG 
AB 2021-12-02.

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-02.

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 §4.

Skickas till
Ko m m u n revis io ne n.
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§8 Dnr KFN2021-0079 140

Verksamhetsplan för besöksnäring i Ljungby 
kommun 2022-2024

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplanen för besöksnäring i 
Ljungby kommun 2022-2024.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen för besöksnäring i Ljungby kommun föreslås gälla för åren 
2022-2024 och bli ett styrdokument för turism- och besöksnäringslivsarbetet i 
kommunen. Planen beskriver prioriterade utvecklingsområden för besöksnäringen 
och vilka områden som bör utvecklas framöver. Vissa utvecklingsområden som 
härrör till vattenturism är antagna i kultur- och fritidsnämnden 2020-09-02, KFN 
§64 2020/KOF0073/800.

Verksamhetsplanen för besöksnäringen i Ljungby kommun är kopplad till Region 
Kronobergs besöksnäringsstrategi, styrdokument på regional nivå, som har genom
förandeperiod 2022-2026. Planen följs årligen upp i kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Den nya verksamhetsplanen för besöksnäring har en stor betydelse för att nå 
kommunvisionen om att bli 35 000 invånare är 2035. För att Ljungby kommun ska 
kunna attrahera och behålla fler personer behövs en plan för hur vi ska arbeta med 
turism- och besöksnäringsutveckling. Turism bedöms ofta som ett sätt att kunna 
attrahera nya kommuninvånare. Den stärker platsens identitet och profil och 
hjälper till att marknadsföra kommunen. Ofta sammanfaller kommunens natur-, 
kultur- och fri luft svärden med det som besökaren och kommuninvånaren finner 
attraktivt. Det kan vara skogsområden med leder och möjlighet till övernattning 
där man också kan uppleva äventyret i kanot eller på cykelsadeln.

Ett rikt kulturliv i kommunen med anläggningar och evenemang kan tilltala den 
som vill uppleva konst, musik och teater i en speciell miljö. Attraktiv och hållbar 
stadsmiljö främjar handel och besöksnäring. Att planera och utveckla områden 
med höga natur-, kultur och friluftsvärden som samtidigt är uppskattade besöksmål 
är ett sätt att bli en attraktiv bostadskommun. Med en verksamhetsplan för 
besöksnäring finns bättre förutsättningar för att gemensamt arbetet för en 
utveckling som bidrar till att nå visionen. Vid framtagandet av den planen har 
hänsyn tagits till omvärldsanalysens fokusområden och de globala målen. 1
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verksamhetsplanen finns fokusområdena näringsliv, berättande, unga vuxna och 
vatten med i utvecklingsarbetet.

Förvaltningens beredning

Två öppna dialoger med besöksnäringen har genomförts och synpunkter har 
kunnat lämnas via webben.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KFN 2021-10-20 §74.

Inkomna yttranden.

Förslag till verksamhetsplan för besöksnäring i Ljungby kommun 2022-2024. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 §5.

Skickas till
Ko m m u nledn i ngsfö rvaltn inge n
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§9 Dnr KFN2022-0016 842

Uppdrag om utredning av turistbyrån utmed E4:an

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen och överlämnar den till 
kommu nstyrelse n.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i Planeringsdirektivet 2022 - 2026 gett kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda bemannad turistinformation utmed E4an 
under semesterperioden, avseende resursåtgång, platser och bedömd nytta.

I Ljungby finns idag flera möjligheter för besökare att få personlig besöksservice.
Det finns en kommunal turistinformation i kommunhuset som har hög 
tillgänglighet. Dessutom finns samarbete med InfoPoints och ServicePoints och 
detta samarbete kommer under året vidareutvecklas.

Privat turistinformation - Idag finns det en privat auktoriserad turistinformation 
vid Laganland som även har en funktion som stugförmedlare och nyckelutlämnare 
till Novasol.

Infopoints - Ett sätt för att ge personlig turistinformation på fler platser samt att 
underlätta för besökare att hitta information på den plats de är kommer är genom 
InfoPoints. Infopoints auktoriseras genom Ljungby tourist center vilka ombesörjer 
att tryckt material om destinationen finns på plats. Detta är ett sätt för besöks- 
näringen att locka till sig gäster genom att visa sitt goda värdskap för destinationen. 
Idag är Toftaholms herrgård InfoPoint. Under 2022 kommer fler företag att bli 
auktoriserade InfoPoints.

Servicepoints - Samarbete med kommunens lanthandlare och där det finns ett 
broschyrställ med turistisk information om det lokala utbudet och destinationen. 
Dessa sköts och hålls aktuella av Ljungby tourist center. Idag finns detta samarbete 
med Ica Ryssby, Handlaren i Agunnaryd, Ica i Lagan och Handlaren i Södra Ljunga

Eventuell bemannad turistbyrå vid E4:an under sommarsäsong

Laganland - Det finns idag en privat auktoriserad turistinformation vid Laganland i 
Lagan. Personalen där märker att man får mindre antal frågor. Det är främst 
Novasols kunder som efterfrågar information om vad kan göra i området vid 
nyckelutlämningar. Man får även hel del frågor kring vägen vilket troligen kan 
härröra sig till vägarbete på E4:an. Laganlands turistinformation delar ut det tryckta 
materialet om Ljungby kommun som destination som Ljungby tourist center tar



2022-02-16

SÄMMÄNTRÄDESPROTOKOLL 20(28)_j ungby 
kommun

Kultur- och fritidsnämnden

fram. Då det redan idag finns en turistinformation på Laganland är denna plats 
inte aktuell.

Ljungbystop - Vid Ljungbystopp har det under årens lopp gjorts flertal försök med 
bemannad turistbyrå. Det har funnits en privatägd turistbyrå på 1990-talet med 
stugförmedling och därefter har Ljungby kommun gjort försök med sommar öppen 
turistbyrå vid några tillfällen.

Den senaste gången Ljungby kommun hade en tillfällig turistinformation vi 
Ljungbystop var 2015. Turiststugan var då öppen 6 timmar per vardag under 8 
veckor i juni-augusti. Totalt antal besökare i stugan var 160 personer vilket ger ett 
genomsnitt om 4 besök per dag. Detta gav en kontaktkostnad på över 300 kr per 
besökare. Personalen på plats sökte aktivt upp besökare och erbjöd även 
sällskapsspel som krocket och liknande för att öka antalet besökare. 80% av 
besökarna var på genomresa och efterfrågade vägbeskrivning och information om 
mat och toalett på området eller utmed vägen.

Turiststugan hade begränsningar vad gäller arbetsmiljön. Placering av en eventuell 
tillfällig turistbyrå under sommaren 2022 föreslås på samma plats vid Ljungbystopp 
som tidigare, vid den lilla rastplatsen nedanför Max, då E4 och väg 25 korsas. 
Uppskattad kontaktkostnad, vid en 25% ökning av besökare jämfört från 2015, blir 
465 kr per besökare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Bedömd nytta - Då det redan finns en bemannad turistinformation utmed E4:an 
bedöms detta vara tillräckligt. Ljungby kommun vill istället uppmuntra till besök 
till den privata näringsidkaren som driver turistinformationen.

Erfarenheten från 2015 visar på en låg efterfrågan av en tillfälligt bemannad 
turistinformation. Detta kan jämföras med Halmstad som inte ser någon nytta med 
turistbyrå längs E6/väg 25.

Ljungby tourist center är bemannad och ger personlig service i Ljungby centrum 
över disk, per telefon och digitalt. De besökare som besöker Ljungby tourist center 
under sommartid kommer främst ifrån Tyskland och Danmark och är då redan på 
plats i destinationen.

Den utveckling av besöksservice som genomförs av Ljungby tourist center mot 
digital synlighet, fler Infopoints samt mobil turistinformation ger en bättre 
flexibilitet och når fler.

Finansiering - Förvaltningens förslag till beslut finns i befintlig budget.

Förvaltningens beredning

• Statistik, utvärdering och personalerfarenhet av turiststugan vid
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• Samtal med personal på Laganlands turistinformation,

• Omvärldsbevakning och samtal med andra kommuner längs E4 och väg 25 
hur de organiserar personlig besöksservice.

Beslutsunderlag
Utredning av turistbyrå utmed E4:an.

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-11.

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 §7.

Yrkanden
Dick Andersson (SD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att inte ha en bemannad turistbyrå utmed E4:an.

Peter Malmberg (V) yrkar utredningen godkänns enligt förvaltningens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§10 Dnr KFN2022-0017 806

Tillfälliga avbokningsvillkor för Kulturhuset 
Grand och Godsmagasinet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner fri avbokning till och med 2022-02-08, för 
hyresgäster på Kulturhuset Grand och Godsmagasinet och beviljar kulturförening 
Kulpåsens ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Pandemin samt restriktioner från FHM, gör att arrangörer måste eller tvingas att 
ställa in sina arrangemang, samt avboka sina lokalbokningar på Kulturhuset Grand 
och Godsmagasinet senare än 30 dagar innan hyrestillfället.
Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändrar förutsättningarna för att kunna hyra dessa 
lokaler med tidigare fastställda hyresregler.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Sedan pandemin, har återigen situationen försvårat för uthyrning av Kulturhuset 
Grand, Godsmagasinet och för de kulturarrangörer som hyr in sig på dessa 
kulturscener. I enlighet med kommunens vision att skapa ett rikt liv och stötta 
kulturlivet i Ljungby kommun ser vi att förutsättningarna för att hyra lokalerna 
tillfälligt behöver förändras för att pä lång sikt hålla kulturlivet levande.

Det behöver vara fri avbokning tills sista dag innan hyrestillfälle på Kulturhuset 
Grand och Godsmagasinet. På grund av snabba förändringar behöver möjligheten 
finnas för Kulturhuset Grands och Godsmagasinets hyresgäster att avboka utan att 
debiteras även senare än 30 dagar. Krävs debitering för hyrestillfällen från 
arrangörerna som inte kan genomföra evenemang försätts de i en situation av att 
inte kunna fortsätta sin verksamhet och återkomma som hyresgäster till 
Godsmagasinet och Grand. Fri avbokning tills sista dag innan evenemang öppnar 
också upp för arrangörerna att fortsätta våga boka in sig utan risk för kostnader vid 
eventuellt inställt evenemang.

Beslutsunderlag
Föreningen Kulpåsens brev 2021-12-21.

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-17.

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-09 §8.
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Skickas till
Kulturföreningen Kulpåsen.
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§ 11 Dnr KFN2022-0019 822

Uppdrag - Utredning alternativa driftsformer av 
Ringbadet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna utredningen 
av alternativ driftsform av Ringbadet i Lagan.

Sammanfattning av ärendet
I planeringsdirektiv med budget 2021 - 2025 finns uppdraget att utreda alternativ 
driftform av Ringbadet. Ringbadet i Lagan är en anläggning med utomhus
bassänger som är öppen under sommarmånaderna. Ringbadet är en del i en 
sammanhängande anläggning med klubblokaler, omklädningsrum för fotboll, 
tennisbanor och fotbollsplaner. Anläggningens drift sköts av kultur- och 
fritidsförvaltningen och anläggningen förvaltas av fastighetsavdelningen, tekniska 
förvaltningen.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kultur- och fritidsförvaltningen har 2021 samarbetat med Slussen i Lagan genom 
ett föreningsavtal för Ringbadet. Avtalet med Slussen innebär att de har ansvarat 
för de dagliga uppgifterna som behöver utföras på Ringbadet under badsäsongen. 
Det innebär bland annat att dammsuga och städa bassängerna, besökarnas 
erläggande av entréavgift, klippt gräset, sett till hela området dagligen och bedrivit 
kioskverksamhet i anläggningen. Kommunen har utbildat Slussens personal i 
handhavandet av maskiner för rengöring av bassänger och genomfört en utbildning 
i badvakt. Avtalet har inte omfattat arbetet eller kostnader för vattenkvalité och de 
övriga funktioner som är kopplat till kemikaliehantering.

Samverkan med Slussen startade upp med diskussioner kring ett avtal inom ramen 
för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Under resans gång såg förvaltningen att 
ansvaret för vattenbehandlingen inte kan lämnas ut till extern part, då det ställer 
stora krav på kunskaper om vattenbehandling. Vid eventuella problem med 
vattenbehandlingen har kommunen goda förutsättningar och kontaktnät för att 
minimera driftstörning. God vattenkvalité för en simanläggning vilar tungt hos 
anläggningsägaren oavsett avtal med extern aktör. En alternativ driftform av en 
badanläggning är fullt möjlig om hela anläggen överlåts eller avyttras. Detta är 
något som kultur- och fritidsförvaltningen inte förespråkar.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 §9.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 12 Dnr KFN2022-0028 821

Nämndinitiativ - Hammarhallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar upp ärendet på arbetsutskottets sammanträde i 
mars 2022.

Sammanfattning av ärendet
På dagens sammanträde lämnar Socialdemokraterna ett nämndinitiativ angående 
Hammarhallen. De anser att Hammar hallen ska vara kvar och ingå i bokningsbara 
lokaler till dess att en ny hall byggts på plats, och önskar en redovisning av den 
faktiska kostnaden för hallen, exklusive internhyressystemets regler.
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§13 Dnr KFN2022-0020 800

Delegationsärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisade delegationsärenden.

Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsärenden redovisas pä dagens sammanträde:

Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande 2022-01-03 gällande Länsstyrelsen 
Kronobergs förslag till fornvårdsstrategi för Kronobergs län samt handlingsplan.
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§ 14 Dnr KFN2022-0022 800

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnades på dagens sammanträde:

KF 20220124 §8 - Motion turistekonomiska effekter

KF 20220124 §9 - Motion mötesplats motorburen ungdom

KF 20220124 §12 - Beslut om policy barns rättigheter + policy

KF 2021 1230 §189 - Redaktionell revidering reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden + reglemente

KS 202112 §205 - Medborgarinitiativ Lokal mat representation 

KS 202112 §216 - Detaljplanuppdrag kv Aspebacken 

KS 202112 §217 - Projektplan kv Aspebacken 

KS 20220111 §17 - Utvecklingsplan tillitsbaserad ledning styrning 

KS 20220111 § 18 - Uppdrag om central rekryteringsfunktion 

KS 20220111 §19 - Uppdrag central bemanningsenhet 

Konst i Kronoberg Amanda Cardell 

Kulturmiljödagen "Save the date"

MUCF - Nyhetsbrev januari 2022

RF-SISU Småland - Nyhetsbrev 20220127

Kultur- och fritidsförvaltningens - Föreningsbrev januari 2022

26 mars firas Världsberättardagen och världsvattendagen

23 april hålls föreningsmässa i Ljungby Arena

.


