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Tid och plats 16 december 2020, kl.08.15-11.50.
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby och digitalt via Teams

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

Övriga Peter Malmberg (V), ej tjänstgörande ersättare
deltagande Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef

Ann-Kristin Gunnarsson, förvaltningssekreterare
Bernt Gudmundsson, anläggnings chef §101
Christer Karlsson, fritidsstrateg
Emelie Andersson, kommunikatör
Monica Fransson, turismsamordnare § 106
Snjezana Jelica, projektledare tekniska förvaltningen §97

Åhörare

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Matija Rafaj (S)

Kultur- och fritidsförvaltningen fredag 18 december 2020, kl. 14.30.

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

lodzsfmvH
Rut Björkström (KD)
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 16 december 2020 
Tillkännagivandet
publicerat 18 december 2020

Överklagningstid 21 december - 11 januari 2021

Tillkännagivandet 
avpublicerat

Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

11 januari 2021

Kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, Ljungby

Ann-Kristin Gunnarsson

/At tb
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KFN § 97

Projektredovisning skateanläggning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen och godkänner 
redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningens projektledare Snjezana Jelica redogör för 
slutredovisningen för byggprojektet skateanläggning.

Justerandes sign
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KFN § 98 2020/KOF0111 806

Avgifter/uthyrningspriser Grand

Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna avgifter för uthyrning av Grand 
enligt bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Kulturhuset Grand kommer att vara färdigrenoverat under våren 2021 med 
planerad öppning under april månad. Prissättningen på lokalhyrorna måste ses 
över och anpassas efter driftskostnaderna. Målet är att fortsatt kunna erbjuda 
Grand som kulturlokal till alla kulturaktörer som önskar nyttja lokalen och till 
rimliga priser. Med utgångspunkt för företagsprisema har priserna för föreningar 
reducerats med ca: 45%.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen ser att en ny prissättning är nödvändig att göra, dels p.g.a. en 
anpassning till driftskostnaderna efter renoveringen, dels för att nya lokaler har 
tillkommit i byggnaden. Flär har lokalerna delvis fått ny indelning med tanke på 
hur lokalerna bäst kommer att kunna hyras ut.

Förvaltningens beredning
En omvärldsanalys är gjord med kommuner med liknande lokaler, både i 
närområdet och kommuner i andra län, Växjö, Osby, Hässleholm. Det ser 
väldigt olika ut i de olika kommunerna när det gäller utbud av tjänster och vad 
som kan erbjudas i form av lokaler som passar teater, konserter, biograf, 
restaurang och café. För prissättningen av hyrorna för Grand har detta material 
legat som grund och hänsyn har tagits till storlek på ort, typ av lokal och utbud.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02 §57.
Förvaltningens tjänsteskiivelse 2020-11-30.

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokol!
2020-12-16

6(17)

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 99 2020/KOF0100 805

Långsiktigt kulturstöd Teater 16 2021-2022

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet med Teater 16 för åren 2021 - 
2022 med tillägget att föreningen ska informera om sin verksamhet för kultur- 
och fritidsnämnden en gång per år.

Sammanfattning av ärendet
Avtalet med Teater 16 löper ut 2020 och därför har ett nytt avtal tagits fram för 
åren 2021 - 2022.

Förändringar i avtalet: Avtalet omfattar åren 2021 - 2022
Följs upp under 2022
Utökat stöd med 100 tkr med start 2021

Förvaltningens bedömning och överväganden
Föreningen har en tydlig koppling till kommunens fokusområde ”Unga vuxna”.
I budget år 2020 fick Teater 16 ett utökat stöd på 370 000kr. I budget 2021 fick 
föreningen ytterligare 100 000kr i utökat stöd. Totalt har föreningen ett 
långsiktigt kulturstöd på 490 000 kr. Stödet ger föreningen bättre förutsättningar 
att uppfylla sina uppdrag:

• Teater 16 ska främja intresset för kultur bland unga i Ljungby kommun 
genom att bland annat uppsöka och aktivera kulturintresserade ungdomar 
samt arrangera offentliga kulturarrangemang i Ljungby kommun.

• Sträva mot att uppfylla de mål som Teater 16 är kopplade till i Ljungby 
kommuns verksamhetsplan för kultur.

Sista februari år 2023 är pengarna slut från Allmänna arvsfondens stöd till 
Teater 16:s projekt för Podd-teater. Föreningen och förvaltningen föreslår därför 
tillsammans att det långsiktiga kulturstödet behålls tills vidare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02 §58.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26 och avtalsförslag.

ta 46
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Yrkanden
Matija Rafaj (S) med bifall av Saga Suiiniva Bergh (V) och Ann-Kristin 
Petersson (M) yrkar för ett tillägg i avtalet med texten att föreningen ska 
informera om sin verksamhet för kultur- och fritidsnämnden en gång per år.

Skickas till
Föreningen Teater 16.

Justerandes sign
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KFN § 100 2020/KOF0109 805

Långsiktigt kulturstöd Berättarnätet Kronoberg 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet.

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

Förändringar i avtalet:

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

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnd godkänner avtalet med Berättarnätet Kronoberg för 
året 2021. Uppföljning av avtalet görs i november månad 2021.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02 §59.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-27 och avtalsförslag.

Yrkanden
Matija Rafaj (S) med bifall av Pia Johansson (S), Ulla-Britt Storck (S) och Saga 
Sunniva Bergh (V) yrkar att ärendet återremitteras och att det förs en dialog med 
Berättamätverket Kronoberg om att en observatör från kultur- och 
fritidsnämnden närvarar vid styrelsemötena.

M-1B._________
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och 
finner att ärendet återremitteras.

Ml 26
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KFN § 101 2020/KOF0106 822

Verksamhetsplan för gratis bad till pensionärer

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fritt bad för pensionärer kommer att vara 
vardagar mellan kl.08.00-14.00.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 i 2021 års budget om 107 000 kr till 
gratis bad för pensionärer.
Förvaltningen kommer att följa kostnaderna för gratisbad och summera i bokslut 
2021 om efterfrågan för gratisbadet uppgick eller översteg summan som 
anslagits. När nytt biljett- och passersystem har upphandlats och installerats 
kommer det troligtvis att finnas bättre möjligheter att ta fram statistik på 
besökande och därmed också kostnaden. Förvaltningen föreslår att gratisbad 
gäller för ålderspensionärer och personer som beviljats sjukersättning och som 
bor i Ljungby kommun. Förvaltningen föreslår fritt bad under vardagar mellan 
kl. 09.00-14.00 likt det som fanns under 2018-2019. Ur verksamhetsperspektiv 
är demia tid den mest lämpliga.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-12-02 §60.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26.

Yrkanden
Johan Ederström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Matija Rafaj (S) med bifall av Pia Johansson (S) och Saga Sunniva Bergh (V) 
yrkar för att tiden för fritt bad ska vara vardagar mellan kl.08.00-14.00.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag om fritt bad vardagar mellan kl.9-14 
mot yrkandet om fritt bad vardagar mellan kl.8-14 mot varandra och votering 
genomförs.

Omröstningsresultat
Beslutsordningen är, Ja för fritt bad mellan kl.9-14 och Nej för fritt bad mellan

At.fB kl-8-14.___________________I_________________________________
Justerandes sign
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Ja Nej

Rut Björkström (KD) X

Ann-Kristin Petersson (M) X

Johan Ederström (M) X

Albert Wiesel (M) X

Gunnel Nilsson (C) X

Matija Rafaj (S) X

Pia Johansson (S) X

Ulla-Britt Storck (S) X

Saga Sunniva Bergh (V) X

Christer Larsson (SD) X

Anton Gera (SD) X

5 6

Kultur- och fritidsnämnden beslutar därmed att fritt bad för pensionärer kommer 
att vara vardagar mellan kl.08.00-14.00.

Justerandes sign
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KFN § 102 2020/KOF0104 805

Investeringsbidragsansökan från Bolmsö 
bygdegårdsförening

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Bolmsö Bygdegårdsförenings 
ansökan om 1 200 000 kronor i investeringsstöd.

Reservation
Gunnel Nilsson (C) reserverar sig beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Bolmsö Bygdegårdsförenings har till kommunstyrelsen inlämnat en ansökan om 
ett investeringsstöd som uppgår till 1 200 000 kronor för att slutföra ett påbörjat 
arbete med bygdegården och som en del av finansieringen av sina tagna lån. 
Kommunstyrelsen har i sin hantering valt att lämna över frågan till kultur- och 
fritidsnämnden som hanterar investeringsstöd till fömingar.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Bolmsö Bygdegårdsförenings har under en längre tid arbetat med utvecklingen 
av bygdegården på Bolmsö, som är en viktig mötesplats i bygden. Under 2014 
ansökte bygdegårdsföreningen om ett stöd hos Boverket, den kommunala 
medfmansiering uppgick då till 1 371 000 kronor som Kommunstyrelsen 
beviljade. I oktober samma år ansökte Bolmsö Bygdegårdsförening om en 
kommunal borgen på 2,8 miljoner kronor med anledning av att Boverkets 
beviljade medel inte betalas ut i förskott, den ansökan beviljades av 
Kommunfullmäktige. Borgensåtagandet behövde aldrig aktualiseras. 
Bygdegårdsföreningen satsar vidare och 2017 ansökte bygdegårdsföreningen om 
stöd hos Allmänna arvsfonden och hos Boverket. Till de ansökningarna fanns 
inget behov av kommunal medfmansiering däremot önskades ett positivt 
yttrande från kommunen om de planerade åtgärderna och ett sådant yttrande 
skickades till bygdegårdsföreningen.

I den nu inkomna skrivelsen från bygdegårdsföreningen görs en hänvisning till 
om bygdegårdsföreningen hade ansökt om ett Investeringsstöd till allmänna 
samlingslokaler hos Boverket, då skulle kommunens 30% medfmansiering för 
Boverket ansökningar uppgått till 1 238 361 kronor. Nu är detta inte en 

/; (/ • p y Boverket ansökan och där med kan inte de i budget avsatta medel för Boverket

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll 13(17)
2020-12-16

Kultur- och fritidsnämnden

ansökningar användas. Bygdegårdsföreningen har i oktober 2020 ansökt om ett 
investeringsstöd om 35 299 kronor som är beviljad med 17 649 kronor. 
Maxbelopp för investeringsansökningar uppgår till 25 000 kronor per förening 
och år. Bygdegårdsföreningen har även ansökt om extra stöd med anledning av 
Covid-19, i den ansökan finns bland annat lånekostnaderna med som en post.

Beslutsunderlag
I arbetsutskottets protokoll 2020-12-02 §61 lämnas ärendet till nämnden utan 
förslag till beslut.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-04.

Yrkanden
Ann-Kristin Petersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Skickas till
Bolmsö bygdegårdsförening.

Justerandes sign
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KFN § 103 2020/KOF0080 820

Nämndinitiativ - Bevara Hammarhallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår nämndinitiativet att bevara Hammarhallen 
och tackar för förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna yrkar i ett nämnds initiativ, inkommen 2020-09-02, att 
bevara Hammarhallen. Idag är det svårt för våra föreningar att få tillräckligt med 
tider i några av våra idrottshallar. Det är ett problem som funnits länge och som 
varit svårlöst. Med ett föreningsliv som hela tiden får mer och mer aktiva barn 
och unga men även vuxna så behöver vi se om det finns lösningar så att vi kan 
få fler hallar i kommunal regi.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunfullmäktiges beslutade den 23 november att flytta fram rivningen av 
Hammarhallen. Kultur- och fritidsförvaltningen administrerar bokningar i de 
kommunala idrottshallarna samt Innebandyhallen. Föreningarna uppmanas i maj 
månad att inkomma med önskemål om träningstider för kommande 
inomhussäsong. Dessa säsongsbokningar löper från augusti/september till och 
med april/maj månad kommande år. Efter mycket pusslande erbjuds 
föreningarna tider i våra lokaler som utgår från deras önskemål om bokade tider. 
Vår uppfattning är att vi i stort löser föreningarnas behov av tider med några 
undantag. Den förening som påverkas mest av att Hammarhallen försvinner är 
Ljungby friidrottsklubb, de har ett eget gym och förråd i byggnaden som 
föreningen använder sig av utan avtal eller kostnad. Att ersätta gym och förråd 
till friidrottsklubben har vi ingen lösning på. De tider som bokas i 
Hammarhallen av Ljungby friidrott uppgår till 7,5 timmar per vecka under 
perioden november till och med mars, att behålla Hammarhallen av den 
anledningen är ingen hållbar lösning. Ljungby kommuns största problematik 
kring lokaler för idrott är mycket starkt förknippade med storleken på 
spelplanen, takhöjd och publikkapacitet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-09.

Justerandes sign
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KFN § 104

Ekonomiuppföljning till och med november 2020

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för ekonomiuppföljningen till och med november 2020.

Justerandes sign
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KFN § 105

Information från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkämier redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens representanter redovisar följande:

Johan Ederström (M) informerar från senaste mötet med Brå 
Brottsförebyggande rådet. Minnesanteckningar bifogas till nästa 
sammanträde.
Matija Rafaj (S) informerar från Ljungbergsstiftelsens senaste möte.

Justerandes sign
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KFN § 106

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnas på dagens sammanträde:

• LIF - Brev angående trafik- och parkeringssituationen vid Lagavallen.
• LIF - Julhälsning.
• KS 2020-11 -10 § 161, Utökade föreningsbidrag på grund av Corona.
• Scenkonst - Nyhetsbrev nr. 13 2020.
• Statens konstråd - Rapport Kunskapsnavet offentlig konst.
• RF-SISU Smålands nyhetsbrev nr.l 1 2020.
• Kommunfullmäktiges planeringsdirektiv budget 2021.
• Rapport Scensommar 2020.
• Grand - Ny skylt samt ljussättning.
• Missa inte kultur- och fritidsförvaltningens julkalender på 

www.ljunubv.se.
• Samverkan mellan socialförvaltningen och kultur- och fritids

förvaltningen där ett brev går ut till alla som är över 65 år. Ett tio-tal 
föreningar kommer att få en ersättning för att finnas på telefon för de 
som upplever ensamhet och behöver kontakt. Tips på aktiviteter från 
kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter finns också med i brevet.

Justerandes sign

http://www.ljunubv.se

