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Fastställande av dagordning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden delar upp beslutet gällande multihall och bowlinghall i 
två protokollspunkter.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att ärendet ”Programfas multihall med bowlinghall” delas 
upp i två protokollspunkter eftersom det finns två tjänsteskrivelser i detta ärende.
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32 Dnr KFN2022-0044 821

Programfas multihall med bowlinghall - Anna 
Tönnesen

Beslut
a) Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande 
beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt ny multihall 
(exkl. bowlinghall) är 160 000 000 kronor.

3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för ny multihall för kultur- 
och fritidsförvaltningen är 5 600 000 kr.

4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt ny 
multihall utförs.

b) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.

c) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna det preliminära 
internhyreskontraktet för multihall för kultur och fritidsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
I kommunen råder idag ett underskott av träningsytor med rätt anpassade mått för 
utövande av idrott. Även publikkapaciteten såtter begränsningar för föreningslivet. 
Vid förfrågningar om större arrangemang håller inte Ljungby kommuns 
anläggningar de mått som krävs. Idag klarar våra föreningar av deltagandet i 
seriespel tack vare dispenser. För vissa idrotter är dagens regelverk ändrat långt 
tillbaka i tiden och inga ytterligare dispenser ges. Det medför att föreningarna inte 
kan delta på den nivå som de har kapacitet till.

Skolverksamheten har idag en brist på idrottslokaler som skulle lösas med en ny 
multihall i närheten av den nya Hjortsbergskolan 7-9 för vilken utförandefasen 
pågår. Idrottshallen vid Hjortsberg F-6 används idag också för Astradskolans elever 
och har inte utrymme för eleverna i den nya 7-9 skolan.

Tekniska förvaltningen har fatt i uppdrag att utföra en programfas för en ny 
multihall på kvarteret Fritiden utifrån gällande investeringsprocess. Programarbetet 
har skett i samarbete mellan tekniska förvaltningen, barn- och utbildnings
förvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.

sign
Jr
Justeterandes
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Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningen bedömer att det är möjligt att uppföra en multihall med flexibel 
användning på fastigheten Fritiden 2. Multihallen har en yta på drygt 5500 m2 
innehållande till exempel omklädningsrum, personalrum för skolverksamhet, ett 
flexibelt hallrum för skolverksamhet, idrottsföreningar och kulturverksamhet, 
flexibel publikkapacitet samt foajéytor. Hallrummet har mått som ska medföra att 
föreningar kan utöva sin sport utan dispens, med en fritakhöjd på 10 meter. 
Publikkapaciteten är flexibel med ca 800 fasta sittplatser och ca 950 flexibla platser 
i form av teleskopläktare, vilket medför totalt ca 1750 läktarplatser. Målsättningen 
är att anläggningen kan färdigställas under andra kvartalet 2025.

Programfasen bygger på underlag från gällande verksamhetsplaner och politiska 
beslut, se lokalbehovsprogrammet för utförligare beskrivning. Kostnaderna för 
investeringen har beräknats till 160 Mkr för en ny multihall för skol- och 
föreningsverksamhet, parkeringsytor samt torgyta framför den nya hallen. Utöver 
detta tillkommer inventariekostnader för barn- och utbildningsförvaltningen samt 
kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningarna har upprättat kalkyler för 
verksamhetskostnader vilka är en konsekvens av och en förutsättning för att kunna 
bedriva verksamhet i den nya multihallen. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
beräknat inventariekostnaden till 1,48 Mkr. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
beräknat inventariekostnaden till 5,6 Mkr. För kultur- och fritidsförvaltningen 
tillkommer även en ökad personalkostnad på ca 1,5 Mkr årligen. Lokalvården 
beräknar en ökad verksamhetskostnad på 130 tkr för inköp av utrustning. 
Därutöver tillkommer en årlig kostnad för bemanning, uppskattat behov är 1,5 
årsarbetare vilket medför en kostnad på 716 tkr per år.

Kalkylunderlagen är upprättade utifrån dagens penningvärde och kostnadsläge. 
Oroligheter i omvärlden, materialbrist och höga materialpriser kan komma att 
påverka kostnadsbilden vid tidpunkten för upphandling, hur är i dagsläget inte 
möjligt att förutsäga. Tilläggsäskande kan därför bli aktuellt. Preliminära 
internhyresavtal är upprättade. Dessa avtal visar den preliminära internhyran år ett 
efter fårdigställt investeringsprojekt. För att projektet ska kunna genomföras måste 
kommunfullmäktige besluta om budget på totalt 167,08 Mkr som investering för 
multihallen. I dessa kostnader ingår då inventarier. Utöver detta tillkommer 
tidigare redovisad internhyra samt personalkostnader.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-28 med följande bilagor:

• Lokalbehovsprogram, programfas för ny multihall på Kv. Fritiden daterat
2022-03-22.

A

t
Jus erandes sign

Bilagor till lokalbehovsprogrammet.
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• Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av programarbetet Multihall 2022-03-23

• Bilaga 2 Programhandling Arkitekt 2022-03-23

• Bilaga 3 Funktionsprogram BOU, KOF 2021-12-03

• Bilaga 4 Tekniskt program Multihall Kv. Fritiden 2022-03-02

• Bilaga 5a Miljö- och hållbarhetsaspekter inför byggnation av multihall 2022-01-31

• Bilaga 5b Social hållbarhet Multihall 2022-01-28

• Bilaga 6 Kostnadsbedömning Multihall och bowlinghall 2022-03-08

• Bilaga 7a Idrottshall inventariebudget BOU 2022-03-17

• Bilaga 7b Verksamhetskostnader idrottshall KOF 2022-03-18

• Bilaga 8 Yttrande tjänsteskrivelse från ekonomichef, DATUM

• Bilaga 9a Preliminärt internhyresavtal Multihall barn- och utbildnings
förvaltningen 2022-03-22

• Bilaga 9b Preliminärt internhyresavtal Multihall kultur- och fritidsförvaltningen 
2022-03-22

• Bilaga 10 Projekttidplan Multihall 2022-03-18

Yrkanden
Dick Andersson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ta fram ett 
förenklat och billigare alternativ.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens 
sammanträde och finner att ärendet ska av göras på dagens sammanträde. Votering 
begärs och genomförs.

Ja = Beslut ska tas på dagens sammanträde. 
Nej = Ärendet ska återremitteras.

Ja Nej Avstår

Rut Björkström (KD) X

Ann-Kristin Petersson (M) X

Johan Ederström (M) X

Bo-Lennart Jonasson (M) X

Gunnel Nilsson (C) X

Just^råndes sign
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Pia Johansson (S) X

Ulla-Britt Storck (S) X

Leif Salomonsson (S) X

Saga Sunniva Berg (V) X

Dick Andersson (SD) X

Christer Larsson (SD) X

8 2 1

Omröstningsresultat
Ja = 8 röster 
Nej = 2 röster 
Avstår = 1 röst

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras på dagens 
sammanträde.

Beslutsordning
Därefter ställer ordförande frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner 
förvaltningens förslag till beslut eller avslår det och finner att nämnden godkänner 
förvaltningens förslag till beslut. Votering begärs och genomförs.

Ja = Beslut enligt förvaltningens förslag.
Nej = Avslag.

Ja Nej Avstår

Rut Björkström (KD) X

Ann-Kristin Petersson (M) X

Johan Ederström (M) X

Bo-Lennart Jonasson (M) X

Gunnel Nilsson (C) X

Pia Johansson (S) X

Ulla-Britt Storck (S) X

Leif Salomonsson (S) X

Saga Sunniva Berg (V) X
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Dick Andersson (SD) X

Christer Larsson (SD) X

8 3

Omröstningsresultat
Ja = 8 röster 
Avstår = 3 röster

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§33 Dnr 2022-0049 828

Programfas - Bowlinghall på Kv. Fritiden

Beslut
a) Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande
beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet

2. Kommunfullmäktige beslutar att tillbyggnad och renovering av bowlinghallen 
hanteras som ett eget projekt.

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projekt bowlinghall är 
21 250 000 kr.

4. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för bowlinghallen för 
kultur- och fritidsförvaltningen är 8 210 000 kr.

5. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling för projekt 
Bowlinghall utförs.

b) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.

c) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna det preliminära 
internhyreskontraktet för bowlinghall för kultur- och fritidsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utföra en programfas för en ny 
multihall på

kvarteret Fritiden utifrån gällande investeringsprocess. Programarbetet har skett i 
samarbete mellan tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen. I planeringsdirektivet beslutades att i det fortsatta 
arbetet med multihallen ska planering av en bowlinghall ingå. Tre alternativ för 
fortsatt arbete med bowlinghallen har tagits fram.

Förvaltningens bedömning och. överväganden

Bedömningen och de tre alternativen för om- och tillbyggnad av bowlinghallen har 
arbetets fram i samband med programfasen för en ny multihall på kvarteret 
Fritiden. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att bygga till befintlig 
bowlinghall. Då nyttjas befintlig yta i Sunnerbohallen, och lokaliseringen på 
fastigheten är fördelaktig. Programfasen bygger på underlag från gällande
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verksamhetsplaner och politiska beslut, se lokalbehovsprogram för ny multihall på 
Kv. Fritiden för utförligare beskrivning.

Alternativ 1. Förslag till beslut om bowlinghall, Alternativ 1 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghall i samband med renovering av Sunnerbohallen.

Alternativ 2 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 2 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghall i samband med uppförandet av den nya multihallen.

Alternativ 3 - Förslag till beslut om bowlinghall Alternativ 3 - Tillbyggnad och 
renovering av bowlinghallen hanteras som ett eget projekt.

En kalkyl för om- och tillbyggnad av befintlig bowlinghall har utförts och beräknats 
till 21,25 Mkr exkl. inventarier (exkl. utrustning för bowling). En kalkyl för 
inventarier har upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen, vilket också innefattar 
maskiner och banor för bowlingverksamhet. Inventariekostnaden för 
bowlingverksamhet beräknas uppgå till 8,21 Mkr. Därutöver tillkommer också en 
ökad personalkostnad på ca 3 Mkr årligen, under förutsättning att bowlinghallen 
drivs i kommunal regi.

Kalkylunderlagen är upprättade utifrån dagens penningvärde och kostnadsläge. 
Oroligheter i omvärlden, materialbrist och höga materialpriser kan komma att 
påverka kostnadsbilden vid tidpunkten för upphandling, hur är i dagsläget inte 
möjligt att förutsäga. Tilläggsäskande kan därför bli aktuellt.

Preliminära internhyresavtal är upprättade, vilka redovisar en preliminär internhyra 
år ett efter färdigställt investeringsprojekt. För att projektet ska kunna genomföras 
måste kommunfullmäktige besluta om budget på totalt 29,46 Mkr som investering 
för bowlinghallen. I dessa kostnader ingår då inventarier. Utöver detta tillkommer 
tidigare redovisad internhyra samt personalkostnader.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22 med följande bilagor:

1. Lokalbehovsprogram, programfas för ny multihall på Kv. Fritiden daterat 2022- 
03-22.

2. Bilagor till lokalbehovsprogrammet, i vilka uppgifter om bowlinghall redovisas:

• Bilaga 1 Kortfattad beskrivning av programarbetet Multihall 2022-03-23.

• Bilaga 2 Programhandling Arkitekt 2022-03-23.

• Bilaga 3 Funktionsprogram BOU, KOF 2021-12-03.

• Bilaga 6 Kostnadsbedömning Multihall och bowlinghall 2022-03-08.

• Bilaga 7c Inventarier bowlinghall 2022-03-22.

1
Ju »terandes sign
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• Bilaga 8 Yttrande tjänsteskrivelse från ekonomichef.

• Bilaga 9c Preliminärt internhyresavtal Bowlinghall Kultur' och 
fritidsförvaltningen 202 2-03-2 2.

Yrkanden
Följande yrkar för alternativ 3 - Tillbyggnad och renovering av bowlinghallen 
hanteras som ett eget projekt:

Dick Andersson (SD)
Pia Johansson (S)
Saga Sunniva Berg (V)
Johan Ederström (M)
Gunnel Nilsson (C)
Rut Björkström (KD)

Skickas till
Kommunfullmäktige

12(30)
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§34 Dnr KFN2022-0036 880

Programfas Ljungby bibliotek - Patrik Svensson

Beslut
a) Kultur- och Fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande 
beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet för renovering av 
biblioteket.

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14 Mkr.

3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.

b) Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.

c) Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att godkänna det preliminära 
hyreskontraktet för Biblioteket inkl. tillbyggnad.

d) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dela upp projektet i två delar: 
Renovering av biblioteket, inklusive inventarier, och Utemiljö biblioteket.

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, banavdelning, sagorum, 
läsrum renoveras med nya ytskikt. Atriumgården har också behov av renovering 
och även behov av tak för bättre utnyttjande året rumt. Ett pyramid format glastak 
på 90 m2 höjer hela atriumgårdens intryck och användbarhet.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 16 mars 2022. Nämnden 
beslutade att godkänna programarbetet under förutsättning att ny lägre beräkning 
görs avseende kostnaden för utemiljö innan beslut tas i kommunstyrelsen. 
Tekniska nämnden hanterade ärendet den 5 april 2022 och beslutade då att 
återremittera ärendet för ett förtydligat ställningstagande från kultur- och 
fritidsnämnden.

För att tekniska förvaltningen ska kunna arbeta vidare med projektet är det 
nödvändigt att beställningen av projektet är tydlig och att kultur- och 
fritidsnämnden är villiga att bära kostnaderna för projektet i sin helhet. I dialog

förvaltningarna har nu ett möjligt tillvägagångssätt identifierats. Genom att
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dela projektet i två delar finns möjlighet att arbeta vidare med byggnadsdelen av 
projektet utan att förlora tid, samtidigt kan projektgruppen arbeta för att prestera 
lägre kostnader för utemiljön, enligt kultur- och fritidsnämndens beslut. 
Förvaltningarna föreslår därför att projektet delas upp i ett renoverings- och 
ombyggnadsprojekt, samt ett delprojekt avseende utemiljön vid biblioteket. 
Förvaltningarna bedömer att de tidigare faserna i investeringsprojektet, det vill säga 
behovsanalys och förstudie, inte behöver omarbetas till följd av det nya förslaget till 
upplägg av projektet.

Kommunfullmäktige har beviljat investeringsmedel om 12 mkr för renovering av 
biblioteket redan år 2022. Utöver detta äskas 1.5 mkr för inventarier och 0.5 mkr 
för byggherre-kostnader, konst, bygglov med mera. Den tidigare beräkningen 
avseende utemiljö innebar en uppskattad kostnad på 5 mkr, denna siffra föreslås 
nu att omarbetas för att bli lägre. När projektgruppen omarbetat förslag till 
utemiljö lyfts denna del av projektet för politiskt ställningstagande enligt den 
fastställda investeringsprocessen för verksamhetsfastigheter.

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 
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.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-11 med följande bilagor:

• Anmodan om upphandling

• Beskrivning programarbetet

• Funktionsprogram

• Förslag till internhyra

• Planritning

• Programfas
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• Takplan

• Tekniskt program

• Tidplan

• Verksamhetskostnader

• Yttrande från ekonomichefen

Yrkanden
Pia Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Saga Sunniva Berg (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med undantag för 
kallförrådet till Fritidsbanken.

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt 
Saga Sunniva Bergs yrkande och finner att nämnden följer förvaltningens förslag.

Votering begärs och genomförs.

Ja = Förvaltningens förslag.
Nej = Enligt Saga Sunniva Bergs yrkande.

Ja Nej Avstår

Rut Björkström (KD) X

Ann-Kristin Petersson (M) X

Johan Ederström (M) X

Bo-Lennart Jonasson (M) X

Gunnel Nilsson (C) X

Pia Johansson (S) X

Ulla-Britt Storck (S) X

Leif Salomonsson (S) X

Saga Sunniva Berg (V) X

Dick Andersson (SD) X

Christer Larsson (SD) X

12 1

i
1

T &
JuS'Ijerandes sign



2022-04-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (30)

Kultur- och fritidsnämnden

Omröstningsresultat
Ja = 12 röster 

Nej = 1 röst

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Skickas till
Kom m u nfu Ilmäktige.

/ n
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§35 Dnr KFN2022-0027 046

Utdelning ur Lennart Svenssons minnesfond 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden följer presidiets förslag till utdelning ur Lennart 
Svenssons minnesfond 2022.

Sammanfattning av ärendet
Utdelning ur Lennart Svenssons minnesfond sker en gäng om året. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar om fördelning av medel efter inkomna ansökningar. För 
2022 finns 777 000 kronor att utdela ur fondens avkastning, varav minst 621 600 
kronor måste delas ut. Ansökningarna motsvarar 4 047 477 kronor. Medlen ska 
enligt principer som fastställts av kultur- och fritidsnämnden fördelas till opolitiska 
organisationer som bedriver kultur-, barn- och/eller ungdomsverksamhet inom 
Berga församlings geografiska område.

Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att vid bidragsgivningen ta viss hänsyn till 
verksamhetens omfattning (exempelvis antal berörda barn och ungdomar) ändamål 
och angelägenhetsgrad. Bidragen ska helt eller delvis täcka sådana kostnader som 
organisationen haft för sina kulturella, barn- och/eller ungdomsverksamhet och får 
ej beviljas för sådana kostnader som täcks av andra bidrag eller kan täckas av 
statliga och/eller kommunala medel. Med förtur ska bidrag lämnas till täckande av 
kostnader för en skrift, bok eller alster om Hörda by i gången tid.

I nedanstående lista finns en sammanställning över årets ansökningar och ändamål, 
ansökt belopp och presidiets förslag till fördelning.

Beslutsunderlag
Presidiets förslag till utdelning ur Lennart Svenssons minnesfond 2022.

Skickas till
Ansökande föreningar.

Jusljerandes sign
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§ 36 Dnr KFN2022-0001 046

Yttrande över utdelning ur Dahlinfonden 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att följa kultur- och fritids- 
och socialnämndens förslag till fördelning ur Dahlinfonden 2022.

Sammanfattning av ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och 
fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till 
kommunstyrelsen om inkomna ansökningar.

För 2022 finns 2 192 217 kronor att utdela ur fondens avkastning. Ansökningarna 
motsvarar 7 741 950 kronor.

Medlen ska enligt principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till 
projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt 
följande:

1/7 av medlen, cirka 313 174 kronor, tilldelas biblioteket i Lagan

1/7 av medlen, cirka 313 174 kronor, utdelas till kulturändamål

5/7 av medlen, cirka 1 565 869 kronor, utdelas till sociala ändamål

I bifogad bilaga hittar ni årets ansökningar, med en sammanställning över ändamål 
och ansökt belopp.

Beslutsunderlag
Förslag till utdelning ur Dahlinfonden 2022.

Skickas till
Ko m m u ns tyr else n.
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§37 Dnr KFN2022-0013 861

JJ

Nämndinitiativ om nationaldagsfirande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden bifaller nämndinitiativet och ger förvaltningen i 
uppdrag att utreda ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har väckt ett nämndinitiativ om nationaldagsfirande i 
kommunens serviceorter och andra orter med samhällsförening eller 
hembygdsförening. Kommunen har 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.

I 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 
nämnd initiativet och överlämna det till kultur- och fritidsnämnden för fortsatt 
hantering. Eftersom ett nämnd initiativ måste väckas i den berörda nämnden 
gjordes detta på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 mars 2022 och 
hanteras därefter.

Beslutsunderlag
Inkommet nämndinitiativ.

Yrkanden
Dick Andersson (SD) yrkar på avslag av nämndinitiativet.

JJ
Justerand.es sign
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Beslutsordning
Ordförande frågar om nämndinitiativet ska utredas eller avslås och finner att 
ärendet ska utredas.

Justprand.es sign
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§38 Dnr KFN2022-0038 800

Utemiljö Kulturhuset Grand

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner behovsanalysen av Kulturhuset Grands 
utemiljö och beställer en förstudie av tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
I renoveringsprojektet för Kulturhuset Grand fanns inte utemiljön med, vilket det 
idag syns tydliga tecken på. Idag finns brister i säkerheten för besökarna som 
uppehåller sig utanför Grand samt på väg till och från Grand. Behovet i stort 
innebär att en harmoni med övrig renovering av byggnaden kan uppnås. Det finns 
planering för ett arbete kring Kungsgatan utanför Kulturhuset Grand som kommer 
att ha stor effekt på utemiljön och synergier finns om dessa åtgärder kan 
samordnas.

Kostnaderna för att iordningställa utemiljön kring Kulturhuset Grand ryms inte i 
befintlig budget. Redan 2023 finns förslag från kultur- och fritidsnämnden till 
budgetberedningen för ett iordningställande av utemiljön.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-23 inklusive behovsanalys.

Skickas till
Tekniska nämnden.

Justerandes sign
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§39 Dnr KFN2022-0041 821

Motion - Utreda Sunnerbohallens möjligheter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå båda att-satserna 
i motionen om att utreda möjligheterna till om- och tillbyggnad av Sunnerbohallen 
i sin helhet.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna skriver i sin motion att det finns tider till förfogande i 
nuvarande hallar och ett beslut om rivning av en hall, vilket väcker frågan hos 
Socialdemokraterna om det verkligen finns ett behov av ny multihall. Kanske 
räcker det att bygga om och till Sunnerbohallen.

Socialdemokraterna vill därför att:

- en utredning görs som presenterar kostnad samt möjlighet för om och tillbyggnad 
samt ev. sammanbyggnad med Ljungby Arena, inkl. bowlinghall.

- att samtidigt presentera kostnader för en nybyggnation av multihall, summan för 
den pågående kostnad för programfasen av Sunnerbohallen inkl. bowlinghall.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Ett arbete som omfattade ishall, sporthall simhall och bowlinghall startades upp för 
drygt 10 år sedan. Ishallen finns sedan 2016 iordningsställd och har möjligt gjort 
att IF Troja Ljungby kan ha en bred verksamhet som omfattar både dam, herr, 
junior och barn. Samt att seriespel oavsett nivå kan bedrivas i ishallen. Övriga 
föreningar kan bedriva träning i de befintliga kommunala lokalerna och seriespel 
sker beroende på nivå med dispenser. Ljungby kommun saknar lokaler med 
godkända tävlingsmått och publikkapacitet om minst 550 personer. Ett arbete med 
projekt Multihall kommer presenteras i april 2022 som även inkluderar 
bowlinghall. För Sunnerbohallen pågår en förstudie som kommer leda till 
programfasen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Flela utvecklingen av Kv. Fritiden kommer stanna upp och i synnerhet barn- och 
utbildningsnämndens behov av lokaler för ämnet idrott och hälsa. Ny skola 
kommer stå klar 2024 och ny multihall kan var klar som tidigast 2025.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-25.

Skickas till
Kommunfullmäktige.
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§40 Dnr KFN2022-0043 800

Sjöfartsbegränsning sjön Bolmen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger fritidsstrategen i uppdrag att arbeta fram förslag till 
Länsstyrelsen Kronoberg för ändring av fartbegränsningar för sjötrafiken på sjön 
Bolmen.

Sammanfattning av ärendet
Sjön Bolmen har likt fler vattendrag i Kronobergs län en fartbegränsning för 
sjötrafiken. Beslut för detta fattas av Länsstyrelsen och finns publicerat i 
Kronobergs Läns författningssamling, föreskrifter om sjötrafiken inom Kronobergs 
län 07FS 1989:21.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kultur- och fritidsförvaltningen har kontaktats av Bolmens förenade båtklubbar 
(BFBK) med anledning av uppdatering av sjökort. För sjötrafiken finns det 
bestämmelser om framfarten pä de svenska farvattnen, exempelvis sjön Bolmen. 
BFBK har på Ljungby kommuns uppdrag inventerat sjöregelringsmärken på sjön 
Bolmen. Här finns brister i placering och antal. För att få en bättre uppmärkning 
behöver Ljungby kommun föreslå en förändring hos Länsstyrelsen Kronoberg. Det 
är viktigt med rätt skyltning och som är tydlig till de som framför en båt på 
Bolmen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Nytt beslut innebär att nya skyltar ska sätts upp och samtliga sjömärken underhålls. 
Kostnaden finns med till budgetberedning 2023. Om en förändring av 
budgetförslag sker, finns begränsade medel att tillgå i befintlig budget. Konsekvens 
är att hela arbetet kommer ta längre tid att genomföra, då en uppdelning av 
åtgärderna är nödvändig.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-25. 

Karta sjön Bolmen

Skickas till
Länsstyrelsen Kronoberg.

Justerandes sign



SÄMMÄNTRÄDESPROTOKOLL 25(30)

2022-04-20

Kultur- och fritidsnämnden

§41 Dnr KFN2022-0012 007

Handlingsplan - Ökad efterlevnad av 
dataskyddsförordningen

Beslut
Kultur' och fritidsnämnden godkänner förslaget till handlingsplan för ökad 
efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning syftar till att 
säkerställa den enskildes grundläggande fri- och rättigheter vid behandling av 
personuppgifter. Utöver efterlevnad av lagkrav kan ett gott dataskydd även generera 
ökat förtroende för kommunen, bättre uppföljning mot leverantörer och 
kostnadseffektiva investeringar i till exempel IT-system.

På uppdrag av kommunrevisionen har KPMG under våren 2021 genomfört en 
granskning av kommunens efterlevnad av GDPR. Granskningsrapporten visar på 
brister i kultur' och fritidsnämndens efterlevnad av dataskyddsförordningen. Det är 
flera områden som behöver förbättras och utifrån rapporten har 
dataskyddsombudget tagit fram en kommunövergripande handlingsplan för arbetet 
med ökad efterlevnad av GDPR. Till handlingsplanen hör en åtgärdsplan där 
åtgärder kopplade till respektive fokusområden beskrivs och tidplan för respektive 
åtgärd anges. Den här handlingsplanen för kultur- och fritidsnämnden utgår ifrån 
den kommunövergripande handlingsplanen och är anpassad till förvaltningens 
dataskyddsarbete.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-14 samt förslag till handlingsplan och 
åtgärdsplan för ökad efterlevnad av dataskyddsförordningen.
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§ 42 Dnr KFN2022-0046 800

Information om Barnens bästa gäller

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Barnens bästa gäller är en gemensam process mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, i 
samverkan med regionen, polis och civilsamhälle. Under några år har medarbetare 
i våra förvaltningar fått kännedom om processen vars syfte är att skapa att 
gemensam struktur för alla som arbetar med barn och unga, för att motverka 
stuprörstänk och kunna öka samverkan. Målet är att utgå från barnets behov och 
inte från hur myndigheterna är organiserade. Man vill helt enkelt jobba 
tillsammans för barnens bästa. Processen har nu gått in i en ny fas, där modellen 
Kronobarnsmodellen ska implementeras. Kronobarnsmodellen är en 
länsgemensam arbetsmodell och ett länsgemensamt förhållningssätt i arbetet med 
barn och unga.

På dagens sammanträde informerar Sofia Lagerbielke som har anställts som 
processledare i detta arbete. Sofia har tidigare varit projektledare för ett ESF-projekt 
i kommunen där Barnens bästa var en del, och har därigenom förkunskaper om 
vad processen innebär. Sofia ansvarar för att samordna och utveckla arbetet med 
Barnens bästa gäller i vår kommun. Hon kommer på sikt att besöka alla 
verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen för att utbilda och implementera 
Kronobarnsmodellen och hur arbetssättet kring Barnens bästa gäller påverkar det 
dagliga arbetet.
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§ 43 Dnr KFN2022-0024 800

Ekonomiuppfölj ning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för ekonomiuppföljningen till och med mars 2022.
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§44 Dnr KFN2022-0020 800

Delegationsärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för följande delegationsärenden:

• Investeringsstöd

• Snabbstöd arrangemang

• Större arrangemang

• Ung arrangör

Jusiejjcuiiaes siyu
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§ 45 Dnr KFN2022-0021 800

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnades på dagens sammanträde:

• Mötesanteckningar från kommunalt forum 2022-03-31.

• Mötesanteckningar presidieöverläggning Region Kronoberg och 
Sagobygdskommunerna 2022-03-31.

• Mötesanteckningar presidieöverläggning Region Kronoberg och Ljungby 
kommun 2022-03-31

• Idrottspolitiskt program kommunalt forum kultur.

• Rapport - två år med corona.

• Residens kommunal forum kultur 2022-03-31.

• Region Kronobergs kulturnämnd har lämnat önskemål om att förlägga sitt 
sammanträde i juni i Ljungby.
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§46 Dnr KFN2022-0022 800

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnades på dagens sammanträde:

• Barnens bästa gäller - nyhetsbrev mars 2022.

• RF-SISU - nyhetsbrev april 2022.

• Svensk scenkonst - nyhetsbrev april 2022.

• Föreningsmässa 23 april 2022.

• Rekrytering av verksamhetschef kvarteret Fritiden pågår.


