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§15 Dnr KFN2022-0023 800

Fastställande av dagordning

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

4(24)

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna väcker ett nämndinitiativ angående nationaldagsfirande på 
dagens sammanträde.
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§16 Dnr KFN2022-0036 880

Programfas Ljungby bibliotek

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner programarbetet under förutsättning att ny 
lägre beräkning görs gällande kostnaden för utemiljön innan beslut tas i 
kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden begär en hyreskompensation för hyreshöjningen enligt 
det nya internhyressystemet.

Kultur- och fritidsnämnden påtalar att konsten enligt 1%-regeln i projektet ska 
synliggöra Ljungby kommuns fokusområden vatten och muntligt berättande.

Sammanfattning av ärendet
Biblioteket har stort behov av en omfattande renovering och då främst utvändigt 
eftersom taket i sin helhet är uttjänt. Övriga delar såsom utemiljö omarbetas till en 
mer inbjudande och användbar yta. Tillbyggnad av förråd för fritidsbanken på ca 
40 m2 för förvaring av skrymmande utrustning. Ombyggnad av carport för ny 
bokbuss/lastbil behöver utföras. Invändiga delar som café, barnavdelning, sagorum, 
läsrum renoveras med nya ytskikt. Atriumgården har också behov av renovering 
och även behov av tak för bättre utnyttjande året runt. Ett pyramidformat glastak 
på 90 m2 höjer hela atriumgården intryck och användbarhet.

Beslutet förutsätter att Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel utöver de 12 
miljoner kr som är beviljade för att uppnå 19 miljoner kr.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision. 
Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll. Byggnaden kommer 
att förses med solceller på tak. Taket kommer även täckas med miljövänlig papp 
(Noxite) som har en positiv inverkan på miljön. Detta gör att den totala 
miljöpåverkan minskar.

Förvaltningens beredning

Ett programarbete har utförts tillsammans med Kultur-och fritidsförvaltningen för 
att konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav. Arbetet har även 
kartlagt alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer. 
Programhandlingarna utgör underlag för investeringsbeslut och beslut om 
projektering och upphandling.
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-24 inklusive underlag med 
tidsplan, verksamhetskostnader, upphandling, planskiss, internhyra, 
funktionsprogram, programfas, utemiljö, takplan, tekniskt program och 
beskrivning av programarbetet.

Yrkanden
Pia Johansson (S) yrkar att konsten enligt 1%-regeln i projektet ska synliggöra 
Ljungby kommuns fokusområden vatten och muntligt berättande.

Beslutsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Pia 
Johanssons yrkande och finner att de gör så.

Skickas till
Kommunstyrelsen

[usterand.es sign
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§ 17 Dnr KFN2022-0026 821

Motion - Hammarhallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
Socialdemokraternas förslag att Hammarhallen ska vara kvar och ingå i 
bokningsbara lokaler till dess att en ny hall byggts på plats.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar att fastighetsavdelning har beräknat att 
kostnaden för Hammarhallen är 350 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna skriver i sin motion till fullmäktige att ett ”beslut om att 
Hammarhallen ska rivas har tagits av kommunen”. Att ledamöter och föreningarna 
saknar besked om ersättningslokaler.

Socialdemokraterna redovisa två att satser i sin motion:

* Att Hammarhallen ska vara kvar och ingå i bokningsbara lokaler till dess att en ny 
hall byggts på plats.

* Att redovisa den faktiska kostnaden, exklusive internhyressystemets regler, för 
Hammarhallen och att kostnaden delges fullmäktiges ledamöter

Enligt fastighetschef Eva Jönsson som har beräknat alla de kostnader som finns 
runt en fastighet och kommit fram till att deras kostnader är ca 350 000 kr per år 
för Hammarhallen. Det är svårt att ta fram kostnader för en enstaka fastighet, 
eftersom internhyran bygger på kostnader för alla kommunens lokaler.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-04.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 18 Dnr KFN2022-0028 821

Nämndinitiativ - Hammarhallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår Socialdemokraternas förslag att Hammarhallen 
ska vara kvar och ingå i bokningsbara lokaler till dess att en ny hall byggts på plats.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar att fastighetsavdelning har beräknat att 
kostnaden för Hammarhallen är 350 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna skriver i sitt nämndinitiativ att ett ”beslut om att 
Hammarhallen ska rivas har tagits av kommunen” och att ledamöter och 
föreningarna saknar besked om ersättningslokaler.

Med anledning av ovanstående önskar de:

-Att Hammarhallen ska vara kvar och ingå i bokningsbara lokaler till dess att en ny 
hall byggts på plats.

-Att redovisa den faktiska kostnaden, exklusive internhyressystemets regler, för 
Hammarhallen och att kostnaden delges fullmäktiges ledamöter.

Enligt fastighetschef Eva Jönsson som har beräknat alla de kostnader som finns 
runt en fastighet och kommit fram till att deras kostnader är ca 350 000 kr per år 
för Hammarhallen. Det är svårt att ta fram kostnader för en enstaka fastighet, 
eftersom internhyran bygger på kostnader för alla kommunens lokaler.
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§ 19 Dnr 2022-0029 823

Friluftsfrämjandets ansökan om medel till 
verksamhet vid Myrebobacken

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår budgetberedningen om ett utökat 
investeringsstöd till Friluftsfrämjandet för år 2023 till en summa av 425 000 
kronor. Investeringsstödet ska gå till nytt vattensystem och åtgärder på liftsystemet 
vid Myrebobacken i Ljungby.

Sammanfattning av ärendet
Friluftsfrämjandet driver sedan ett antal år skidbacken Myrebobacken i Ljungby. 
Det år en uppskattad verksamhet bland Ljungbyborna och det är ofta mycket folk i 
backen när det är öppet och det kommer även folk från andra kommuner. I 
anläggningen finns en barnbacke med lift och en lift för ”stora” backen. När vädret 
tillåter, vilket innebär kallare än cirka minus tre grader och en prognos för fortsatt 
kyla, tillverkas snö i Myrebobacken. Snön tillverkas med två snökanoner, som är 
flyttbara och sex lansar som har en fastplacering i backen. Under 2021 har det 
investerats i nytt vatten-, luft- och elsystem i hela backen då den gamla var dålig och 
undermålig för snöproduktion. Även liften som var i behov av renovering har 
restaurerats. Föreningen har gjort en del stora investeringar. 2019 inhandlades en 
ny och större pistmaskin för 250 000 kronor. Några år tidigare köptes en modern 
filterutrustning för cirka 300 000 kronor för att minska problem med igensatta 
filter, då vattnet från Ljungsjön är humusrikt. Föreningen har byggt ett nytt garage 
för den nya pistmaskinen till en beräknad kostnad av cirka 250 000 kronor.

Vid besiktning av vattensystemet har det upptäckts att systemet med galvade rör 
håller på att rosta sönder och måste bytas till en beräknad kostnad av cirka 350 000 
kronor. Åtgärder på liftsystemet behövs till en beräknad kostnad på cirka 100 000 
kronor. Utöver dessa kostnader lägger föreningen många tusen ideella timmar i 
anläggningen. Intäkterna till verksamheten kommer frän försäljning av liftkort, 
skiduthyrning, försäljning i kiosk och uthyrning av backen. Stöd kommer från 
Ljungby kommun och genom sponsring från olika företag. Föreningen skriver i sin 
redovisning att de behöver få ett tillskott till de beskrivna åtgärderna på totalt 700 
000 kronor.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Friluftsfrämjandet beskriver i sin begäran att de under 2019 och 2021 har 
investerat i ett antal nyinköp, flertal olika renoveringar och nybyggnation. Intäkter

Justerandes sign
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för verksamheten är i stort beroende av att verksamheten vintertid kan bedrivas 
under en längre period då både själva öppethållandet och förberedelserna är 
arbetskrävande. Föreningen ansöker nu i efterhand om ett stöd när själva åtgärden 
eller inköpet redan är gjort. Kultur- och fritidsnämndens regelverk säger att 
föreningen ska ansöka om investeringsstöd före ett inköp eller en åtgärd 
genomförs. Dessa regler är kända för föreningen sedan tidigare. Förvaltningen 
anser att det är av stor vikt att föreningen har ett fungerande vatten- och liftsystem. 
Uppfattningen är att dessa åtgärder ännu inte har genomförts och av den 
anledningen kan ett extra investeringsstöd för de åtgärderna vara lämpligt. 
Kostnaden beräknas av föreningen att uppgå till 450 000 kronor.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Åtgärden ryms inte inom kultur- och fritidsnämnden budget. Om ett extra 
investeringsstöd kan ges behöver kultur- och fritidsnämndens budget för 
investeringsstöd ökas med 425 000 kronor år 2023. Det beloppet kan då ökas upp 
med 25 000 kronor som är det maximala stödbeloppet till en förening enligt 
regelverket för investeringsstöd.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03.

Skickas till
Budgetberedningen 
Friluftsfrämjandet Ljungby

Justerandes sign



11(24)_j ungby 
(ommun

Kultur- och fritidsnämnden

2022-03-16

SAMMÄNTRÄDESPROTOKOLL

§20 Dnr KFN2022-0007 805

Lagans golfklubbs ansökan om föreningsstöd 
liknande golfklubbar i andra kommuner

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår Lagans golfklubbs ansökan om en höjning av 
anläggningsstödet till föreningen.

Sammanfattning av ärendet
Lagans golfklubb har inkommit med en ansökan om ett årligt anläggningsstöd på 
250 000 kronor. Ordföranden anger att Ljungby kommuns anläggningsstöd är lågt, 
i förhållande till vad övriga kommuner i Kronobergs län ger i stöd till sina 
golfklubbar.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kultur- och fritidsnämnden har under slutet av 2021 beslutat om nya schablon
belopp för den del av anläggningsstödet som avser föreningarnas byggnader. För 
Lagans golfklubb innebär det att år 2022 kommer anläggningsstödet att ha ökat 
från 95 000 kronor till 115 000 kronor. Kultur- och fritidsnämnden kommer till 
budgetberedningen föreslå att föreningsstöden generellt höjs med 500 000 kronor 
år 2024. Först då är det möjligt att ytterligare göra en höjning av anläggningsstödet, 
vilket kommer vara till nytta för många av föreningarna i Ljungby kommun.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förutsättningar att tillmötesgå golfklubbens önskan om en höjning av 
anläggningsstöd saknas i befintlig budget.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-04.

Skickas till
Lagans golfklubb
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§21 Dnr KFN2022-0035 820

Medborgarinitiativ - Önskemål om en skatepark i 
Lagan

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar med förslaget i det pågående arbetet med nya 
spontanaktivitetsytor.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgainitiativ har inkommit med förslag på att Lagans barn och ungdomar 
behöver en samlingspunkt. Det är en ort i kommunen med mycket barnfamiljer 
förslagsställaren upplever att Lagan är lite bortglömd. Önskemålet är att en mindre 
skatepark exempelvis anläggs i parken vid missionskyrkan eller nere vid Aspudden. 
För att sysselsätta barn och ungdomar i Lagan. Främja till fysisk aktivitet och sociala 
kontakter samt integrera nyinflyttade barn och ungdomar.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03.

Skickas till
Initiativlä m na re n

r Jus.ter andes sign
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§ 22 Dnr KFN2022-0034 820

Medborgarinitiativ - Önskemål om en skatepark i 
Lagan

Beslut
Kultur' och fritidsnämnden tar med förslaget i det pågående arbetet med nya 
spontanaktivitetsytor.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarinitiativ har inkommit med önskemål om en skatepark i Lagan. Det 
är några kompisar i Lagan som har ett stort intresse för skateboard. De skulle önska 
en skatepark även i Lagan då de har begränsningar att ta sig in till Ljungbys 
skatepark. Då de förstår att det är en stor kostnad så vore iallafall en halfpipe som 
finns bakom Sunnerbohallen ett bra alternativ och de vore tacksamma även för det. 
Deras uppfattning är att det inte finns så mycket att göra som trettonåring i Lagan. 
Så en skatepark vore toppen! De har även förslag på platser om vi önskar det.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03.

Skickas till
Initiativlämnaren
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§ 23 Dnr KFN2022-0033 805

Teater 16 ansöker om utökat långsiktigt 
kulturstöd fr.o.m. 2023

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positivt till att Föreningen Teater 16 beviljas 
690 000 kr från och med 2023.

Kultur- och fritidsnämndens budget inrymmer inte det utökade kulturstödet om 
690 000 kr och översänder därför kultur- och fritidsnämndens beslut till 
budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet
I februari år 2023 tar föreningens nuvarande Allmänna arvsfondsprojekt slut och 
därmed mister de sin största intäkt. Teater 16 ansöker därför om ett utökat 
långsiktigt kulturstöd med 1 394 000 kronor från och med 2023.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Teater 16 främjar kulturintresset för unga i Ljungby kommun. Föreningen är en 
aktiv part i genomförandet av kulturplanen och är Ljungby kommuns externa part 
till kommunens fokusområde ”Unga vuxna”. I både kommunens och regionens 
kulturplaner är unga vuxna en prioriterad målgrupp.

Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att ge föreningen ett utökat stöd 
med 690 000 kronor som föreningen själva tillåts fritt fördela inom sin verksamhet. 
Ett långsiktigt stöd på 1 180 000 kr innebär att föreningen Teater 16 hamnar på en 
likvärdig kommunal bidragsnivå som de två länsorganisationerna som finns i 
Ljungby kommun - Berättarnätet Kronoberg och länets bildkonstmuseum 
Ljungbergmuseet.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Föreningen har idag ett långsiktigt kulturstöd på 490 000 kronor och de ansöker 
årligen om ett hyresstöd där maxbeloppet är 20 000 kronor per förening och år.
Ett utökat stöd på 690 000 kronor skulle totalt bli ett långsiktigt kulturstöd om 
1 180 000 kronor.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03.
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Skickas till
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§24 Dnr KFN2022-0014 003

Informationshanteringsplan VerkSAM plan 1.6

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen informationshanteringsplan.
Tidigare plan upphör därmed att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har idag en dokumenthanteringsplan enligt mallen för VerkSAM 
Plan, version 1.1, som är antagen av respektive nämnd och kommunalt bolag inom 
kommunkoncernen. Förslag till uppdaterat informationshanteringsplan har tagits 
fram av kommunledningsförvaltningen. Förslaget heter VerkSAM Plan 1.6 och är 
framtagen av kommunalförbundet Sydarkivera i samarbete med dess 
medlemskommuner.

Kommunstyrelsen kan enligt arkivreglementet punkt 4.1.2 besluta om övergripande 
gallringsbeslut för hela kommunens samlade verksamhet angående administration 
och sendee. Däremot måste samtliga nämnder och styrelser fatta besluta om 
respektive verksamhets kärnverksamheter för att besluten ska få laga kraft, enligt 
arkivreglementet punkt 4.3. Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022:

Att anta VerkSAM Plan 1.6 att gälla kommunövergripande från och med 1 februari
2022
Om gallringbeslut för samtliga verksamhetsområden som ligger under 
kommunstyrelsen,

Om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade 
verksamhet angående administration och service enligt arkivreglementet punkt
4.1.2,

Att VerkSAM Plan 1.6 tas upp till beslut i övriga kommunens nämnder och 
styrelser enligt bifogad instruktion vid expediering.

1 samband med att VerkSAM Plan 1.6 antas beslutar kommunstyrelsen att tidigare 
dokumenthanteringsplan VerkSAM Plan 1.1 upphör att gälla för 
kommunstyrelsens samtliga verksamheter.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänste skrivelse 2022-03-04 samt förslag till 
informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
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§25 Dnr 2022-0013 861

Nämndinitiativ om nationaldagsfirande

Beslut
Kultur' och fritidsnämnden följer rutinen för hantering av nämndinitiativ och tar 
upp ärendet vid nästkommande beredning.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagen sammanträde lämnar Socialdemokraterna in ett nämnd initiativ om 
nationaldagsfirande i kommunens serviceorter och andra orter med 
samhällsförening eller hembygdsförening. De skriver att kommunen sedan flera år 
tillbaka i samband med firandet av nationaldagen den 6 juni ansvarat för en 
ceremoni i hembygdsparken i Ljungby, där kommunen hälsat nysvenskar välkomna 
till Ljungby kommun. Genom nämndinitiativet vill de att denna ceremoni utökas 
till fler orter.

1 nämndinitiativet yrkas att:

Utreda möjligheterna samt om möjligt införa liknande ceremonier på 
nationaldagen i samtliga föreslagna serviceorter.

Att erbjuda de byar/orter som inte är serviceort, men som har en samhälls- 
/hembygdsförening, kommunens ceremoni på nationaldagen.

Att förutom nysvenskar, välkomna och bjuda in samtliga nyinflyttade på respektive 
orter till ceremonin.

Den 11 januari 2022 beslutar kommunstyrelsen att ställa sig positiv till 
nämndinitiativet och överlämna det till kultur' och fritidsnämnden för fortsatt 
hantering. Eftersom ett nämndinitiativ måste väckas i den berörda nämnden görs 
detta på dagens sammanträde och hanteras därefter.

t



19(24)_j ungby 
kommun

Kultur- och fritidsnämnden

2022-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§26 Dnr KFN2019-0032 220

Redovisning projektavslut Grand

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
2018 påbörjade Fastighetsavdelningen tillsammans med Kultur-och 
fritidsförvaltningen projektet med att forma Grand till en levande samlingsplats för 
kultur där många verksamheter kan verka samtidigt. Ett hus som på ett mer 
effektivt sätt än tidigare kan rymma både kulturutövare såvål som publika 
upplevelser av professionell kultur -i både det stora och lilla formatet på Fastigheten 
Torgtomterna 5.

Vissa svårigheter uppstod i programfasen med att ta fram alla delar som skulle ingå 
i projektet. Projekteringen påbörjades hösten 2018 och upphandlingen av projektet 
var klar i februari 2019. Därefter påbörjade generalentreprenören januari 2020 
byggnationen. Tillfälligt (interimistiskt) slutbesked för kulturhuset Grand kom i 
juni 2021 och verksamheten flyttade in i lokalen. Slutbesked kom i september 
2021. Detta projekt är nu färdigställt i sin helhet och ska därför slutrapporteras.

Förvaltningens bedömning och överväganden

För att kartlägga vad som fungerade bra och vad som kan förbättras har en 
utvärdering med projektdeltagare utförts. Utvärderingsmallen för projektavslut låg 
till grund för den utvärdering som skedde. Resultatet av utvärderingen presenteras i 
Slutrapport efter avslutat projekt - Ombyggnad av kulturhus Grand.

Förvaltningens beredning

En utvärdering har gjorts med inblandade i projektet i februari 2022. 
Utvärderingsmallen för projektavslut användes vid utvärderingen som gjordes via 
Teams. Där deltog interna representanter från de olika förvaltningarna och 
avdelningarna, samt den externa projektledaren. En analys av utvärderingen 
resulterade i Slutrapport efter avslutat projekt - Om-och tillbyggnation av 
kulturhuset Grand, vilken beskriver processen samt resultatet och slutsatser av olika 
skeden i projektet.
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§27 Dnr KFN2022-0037 041

Omvärldsanalys och budget 2023

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd ska i budgetarbetet för 2023 sammanställa en beskrivning av 
kommande förväntade verksamhetsförändringar. Förändringarna baseras på analys 
av omvärlden samt analys av förändrade behov i verksamheten, exempelvis 
befolkningsförändringar, förändrad efterfrågan från våra kunder eller förändrad 
lagstiftning.

Frågeställningar som analys och beskrivning ska besvara:

• Vad är det som händer i vår verksamhet och i vår omvärld, och hur 
påverkar det våra möjligheter att nå våra mål?

• Vilket är behovet/problemet/risken som genom förändrat arbetssätt ska 
förebyggas?

• Vilka är orsakerna till behovet/problemet/risken?

• Hur har ni identifierat detta behov?

• Finns det statistik/verksamhetsdata eller annat som styrker behovet?

• Hur omfattande är behovet?

• Vad blir konsekvenserna om verksamhetsförändringen inte görs?

Nämnderna kan ta fram förslag på ambitionshöjningar men då ska det också finnas 
ett förslag till hur man kan finansiera detta inom egen ram. Nämnden ska även 
belysa effektiviseringsmöjligheter, möjligheter till omfördelning av resurser och ta 
fram konsekvenser av eventuella besparingsalternativ. Förslag till 
ambitionshöjningar ska begränsas till det absolut mest prioriterade områdena.

Nämnderna ska även ta fram förslag till investeringsbudget och plan för de 
kommande fem åren. De investeringsförslag som inte har genomgått idéfas, 
förstudiefas och programfas ska inte beloppsättas. Det är däremot möjligt att 
verbalt beskriva vilka investeringsbehov som finns utöver de beloppssatta 
budgetposterna. För större investeringar ska även anges driftkostnadskonsekvenser, 
exempelvis engångskostnader och ökade eller minskade driftkostnader på grund av 
investeringen.
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Ljungby kommuns vision ”1 Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 
000 invånare år 2035” ska vara den långsiktiga riktningen i allt som beskrivs i 
verksamhetsförändringarna. Satsningar, investeringar, projekt och aktiviteter ska 
kopplas till visionsmålen ”Bästa kommun att växa i”, ”Livslångt lärande för alla” 
och ”Vi skapar ett rikt liv” samt till fokusområdena Unga vuxna, Vatten, Muntligt 
berättande och Näringsliv.

Varje förvaltnings verksamhetsförändringar tas upp som en informationspunkt på 
respektive arbetsutskott/nämnd för vidare distribution till budgetberedning för 
vidare behandling.

Skickas till
Budgetberedningen.



22(24)_j ungby 
kommun

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-03-16

§ 28 Dnr KFN2022-0024 800

Ekonomiuppföl j ning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen till och med 
februari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för den ekonomiska redovisningen efter februari 2022.

Justerandes sign
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§29 Dnr KFN2022-0021 800

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas på dagens sammanträde:

• Minnesanteckningar presidiemöte KS, TK, MOB, KFN 2022-02-21 
inklusive presentation Näsasjön.

23(24)
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§30 Dnr KFN2022-0022 800

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnas på dagens sammanträde:

• KS §34 - Verksamhetsplan för Allas barn

• KS §35 - Verksamhetsplan Strategi för hälsa

• KF §25 - Beslut om tilläggsanslag för investeringen från 2021 till 2022.

• Den 26 mars 2022 uppmärksammas världsberättardagen och världsvatten- 
dagen med olika arrangemang runt om i Ljungby.

• Den 23 april 2022 hålls föreningsmässa i Ljungby Arena.

• Krister Ljungberg uppvaktas efter att ha fått Riksantikvarieämbetets 
förtjänstmedalj för sitt engagemang för det lokala kulturarvet

• Samuel Palmblad från Kulturparken Småland och Kjell Gustafsson, 
ordförande i Kronobergs läns hembygdsförbund uppvaktar Ljungby 
kommun som får Kulturparken Smålands byggnadsvårdspris för 
”förtjänstfull restaurering av den kulturhistorisk värdefulla byggnaden 
Kulturhuset Grand i Ljungby”.


