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Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Ryssby garveri & Ryssby hotell
Onsdagen den 22 juni 2022 kl 08:15-11:30

Beslutande Rut Björkström (KD), Ordförande
Bo-Lennart Jonasson (M), ersättare för Ulla Hansson (M) 
Ann-Kristin Petersson (M)
Johan Ederström (M)
Gunnel Nilsson (C)
Pia Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Leif Salomonsson (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Ingegerd Malmqvist-Alfrid (V), ersättare för Peter Malmberg (V) 
Dick Andersson (SD)
Christer Larsson (SD)

Övriga deltagare Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef
Ann-Kristin Gunnarsson, förvaltningssekreterare 
Emelie Olsson, kulturstrateg 
Christer Karlsson, fritidsstrateg

Åhörare

Justerare
Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Ann-Kristin Petersson

Kultur- och fritidsförvaltningen torsdag 23 juni 2022, kl. 13.00.

W40CM/K--
Ann-Kristin Petersson
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Anslag/bevis
Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-06-22

Protokollet anslås 2022-06-23

Överklagningstid 2022-06-24 - 2022-07-14

Anslaget nedtages 2022-07-15

Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift Ann-Kristin Gunnarsson
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Yttrande över reviderad verksamhetsplan för lokalförsörjning............................................. 4

Odensjö bygdegårdsförening Tallklinten ansöker om Boverkets investeringsbidrag till 
allmänna samlingslokaler........................................................................................................ 5

Priser och stipendier 2022....................................................................................................... 7
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Meddelande.............................................................................................................................12
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§59 Dnr KFN2022-0052 800

Yttrande över reviderad verksamhetsplan för 
lokalförsörjning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens förslag efter ändringarna som 
gjordes på arbetsutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på revidering av verksamhetsplan 
för lokalförsörjning.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Under 2017 togs den befintliga verksamhetsplan lokalförsörjning fram med ett 
stort arbete som berörde samtliga förvaltningar. Den föreslagna verksamhetsplanen 
bör inte begränsas till skolperspektiv utan öppna upp för en bredare samverkan för 
kultur- och fritidsnämndens del, exempelvis med socialförvaltningen eller andra 
aktörer. Därför bör första punkten under 5.3 tas bort. Sista stycket i punkt 3 under 
5.3 tas bort, se markerad text i bilaga. Likaså att framtidsperspektivet ändras från år 
2027 till 2035.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Samtliga åtgärder som kan komma på tal med anledning av verksamhetsplanen 
kommer hanteras i investeringsprocessen. Vilket innebär att de ekonomiska 
konsekvenserna och finansieringen är känd av berörda parter.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-01.

Arbetsutskottets protokoll 2022-06-08 § 39.

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§60 Dnr KFN2022-0057 805

Odensjö bygdegårdsförening Tallklinten ansöker 
om Boverkets investeringsbidrag till allmänna 
samlingslokaler

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ett investeringsbidrag till Odensjö 
bygdegårdsförening Tallklinten som uppgår till 236 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar frågan till kommunstyrelsen om beslut för 
resterande stödbelopp som uppgår till 122 406 kronor.

Det kommunala stödet kan komma att regleras ner om kostnaderna blir lägre och 
stödet utbetalas under förutsättning att föreningens ansökan beviljas av Boverket.

Sammanfattning av ärendet
Odensjö bygdegårdsförening ansöker om 1 194 688 kronor i statsbidrag för 
investering till allmänna samlingslokaler. Ett beviljande av stöd är 
grundförutsättningen till att de planerade åtgärderna kan genomföras. En 
förutsättning för att Boverket ska handlägga ansökan om investering till allmänna 
samlingslokaler är att kommunen beviljar 30% av det ansökta beloppet, vilket 
innebär maximalt 358 407 kronor. Det kommunala stödet kan komma att regleras 
ner om Boverket i sin handläggning inte godkänner samtliga planerade åtgärder 
alternativt om de beräknade kostnaderna blir lägre.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Bygdegården Tallklinten i Odensjö, en byggnad från 1931 som används av olika 
föreningar och privatpersoner. Att det finns samlingslokaler som har goda 
funktioner är en viktig del för en levande landsbygd. Bygdegården Tallklinten 
innehåller en ungdomslokal samt konferenslokal som används flitigt av ungdomar 
och barn, till exempel till LAN och skytte för ungdomar. 1994/1995 gjordes en 
upprustning av köksdelen och det drogs in vatten och avlopp. Bygdegården 
Tallklinten drivs genom bidrag, uthyrning samt ideella insatser. För att uppnå 
bättre inomhusklimat och minska energiförbrukningen behöver brädgolvet i 
samlingssalen och entrén få ny golvisolering för bättre värmeenergi och 
förberedelser för golvvärme via vattenburet system. För att förbättra akustiken i 
samlingssalen kommer ljudabsorbenter i innertak monteras. Lokalen behöver även 
en ommålning. För att energisäkra bygdegården Tallklinten för framtiden 
investeras det i solpaneler och vindturbin.

Justerandes sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Attraktiva och ändamålsenliga lokaler är av stor vikt för Ljungby kommun och 
landsbygden. Det ekonomiska stödet ryms delvis inom kultur- och fritidsnämndens 
befintliga budget. Överskjutande belopp lämnas vidare till kommunstyrelsen för 
beslut.

Beslutsunderlag
Odensjö bygdegårdsförenings ansökan till Boverket med bilagor.
Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och arrangemang. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02.

Skickas till
Kommunstyrelsen och ansökande förening.

Justerandes sign
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§61 Dnr KFN2022-0060 867

Priser och stipendier 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande personer tilldelas stipendier och 
priser 2022:

2022 års pris till föreningsledare bam/unga tilldelas Maria Jansson, Ljungby 
friidrott. 5 000 kr går till Maria Jansson och 5 000 kr går till föreningen Ljungby 
friidrott.
Motivering: Maria Jansson bar ett mycket stort engagemang i Ljungby 
Friidrottsklubb. Som utbildad tävlingsledare har bon möjliggjort att SM tävlingar 
genomförts i Ljungby. Maria bar en stor del i att två lokala ungdomar kvalificerat 
sig till internationella mästerskap. Hon hjälper till med träningsgrupper och 
engagerar äldre ungdomar till att bli ledare.

2022 års pris för kulturprestation på 10 000 kr tilldelas Teater 16.
Motivering: Arets kulturprestation tilldelas kulturföreningen Teater 16 för sina 
många prestationer under året. En mängd olika projekt har startats, föreställningar 
bar producerats och uppmärksammats. Föreningen är en stolthet för Ljungby.

2022 års pris för idrottsprestation på 10 000 kr tilldelas hockeyspelaren Wilma 
Nilsson. Motivering: Wilma har deltagit i spel med IF Troja Ljungby, HV71 och 
svenska juniorlandslaget. Hon har under 2021 och 2022 spelat cirka 60 
hockeymatcher. Att spela så mycket kräver även en mängd träningstillfällen, vilket 
är mycket imponerande.

2022 års idrottsstipendium på 15 000 kr tilldelas Ebba Cronbolm.
Motivering: Kultur- och fritidsnämnden vill stötta Ebba Cronbolms vars 
prestationer på friidrottsarenan och fotbollsplanen är imponerande. Att elitsatsa 
inom två olika idrotter varav den ena, friidrott är mycket mångfasetterade, ger en 
imponerande bild av denna ambitiösa unga idrottsutövare.

2022 års kulturstipendium på 15 000 kr tilldelas Jeremiah Björkman.
Motivering: Arets kulturstipendium tilldelas den lokalt verksamma författaren, 
poeten, musikproducenten och Youtube-kreatören Jeremiah Björkman. Kultur- och 
fritidsnämnden vill med detta stipendium uppmuntra Jeremiah till fortsatt 
skrivande och kreativt skapande.

LLb (\Jfma/'
Justerandes sign
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Jäv
Pia Johansson (S) anmäler jäv i beslutet om föreningsledare barn/unga.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delar ut ett kulturstipendium, ett idrottsstipendium, ett 
pris för kulturprestation, ett pris för idrottsprestation och ett pris till 
föreningsledare barn/ungdom. Stipendierna och priserna kommer att delas ut i 
samband med kulturskolans konsert i Ljungbydagarna i augusti 2022. Stipendier 
och priser kan tilldelas personer, grupper, föreningar mer än en gång.

Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar och nomineringar.

Skickas till
Pristagare och stipendiater.

Justerandes sign
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62 Dnr KFN2022-0024 800

Ekonomiuppfölj ning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens redogör för ekonomiuppföljningen till och med maj 2022.

Skickas till
Ekonomiavdelningen.

h



10(12)SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-06-22

Kultur- och fritidsnämnden

§63 Dnr KFN2022-0020 800

Delegationsärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsärenden redovisades:

• Snabbstöd arrangemang

• Ung arrangör

• Större arrangemang

• Långsiktigt kulturstöd

• Stöd till museum

• LOK-stöd

• Investeringsstöd

• Ledarutbildningsstöd

• Hyresstöd

• Anläggningsstöd

Justerandes sign



2022-06-22

SAMMÄNTRÄDESPROTOKOLL 11(12)_j ungby 
kommun

Kultur- och fritidsnämnden

§64 Dnr 2022-0021 800

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information redovisades:

• Minnesanteckningar presidiemöte 2022-05-16 KS, MOB, TN, KFN

• Beslut om pris för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård 2022

% tllMX
Justerandes sign



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

§65 Dnr KFN2022-0022 800

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande redovisades:

• Enkät föreningsmässan 2022

• KF 2022-04-25 § 72 Policy för konkurrensutsättning

• KF 2022-05-23 § 100 Programfas multihall

• KF 2022-05-23 § 101 Programfas bowlinghall

• KF 2022-05-23 § 103 Programfas Ljungbybibliotek

• KF 2022-05-23 § 104 Trivselpeng och julgåva 2022

• KF 2022-05-23 § 105 Tjänstgöringsgrad och anställning

• MUCF - Nyhetsbrev 2022-05-31

• RF-SISU Småland - Nyhetsbrev 2022-05-30

• RF-SISU Småland - Kommunfakta 2021

• Riksteatern Kronoberg - Verksamhetsberättelse 2021

• Svensk Scenkonst - Nyhetsbrev 2022-06-09

• Barnens bästa gäller - Nyhetsbrev juni 2022

• Kulturrådet - Information om kommunbidrag

• Inbjudan Kulturmiljödagen 2022
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