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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 50 2021/KOF0057 822

Uppdrag kallbadhus

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
I budgetbeslutet för år 2019 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 
kostnader och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort. Kommunstyrelsen 
beslutade 2019-04-16 § 64 att kommunledningsförvaltningen far ett 
samordningsansvar för ”Utveckling av natur- och vattennära promenadstråk och 
mötesplatser i staden”. Projektets syfte är att utveckla promenadstråk och 
mötesplatser längs med ån Lagan, och tillgängliggöra de naturvärden som finns i 
stadskärnan av Ljungby stad. 2020-05-26 presenterades ”Förstudie Årum Lagan 
- Ljungby”. I förstudien är ett kallbadhus med som ett av flertal förslag.
2021 -02-16 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en projektplan med förslag till prioritering av fortsatta 
åtgärder med utgångspunkt i ”Förstudie ån Lagan i Ljungby centrum” daterad 
28 september 2020 och beräkning av nödvändiga personella och ekonomiska 
resurser.
En arbetsgrupp har etablerats bestående av tjänstepersoner från tekniska 
förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen 
och miljö- och byggförvaltningen. Arbetet med projektplanen samordnas av 
miljö och byggförvaltningen och den fardiga projektplanen ska fungera som 
underlag för budgetberedning inför 2023 och kommande år.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Med anledning av att kallbadhuset är med som ett av förslagen i ”Förstudie ån 
Lagan i Ljungby centrum” hanteras det inom kommunstyrelsens beslut 2021-02- 
16.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20.
Arbetsutskottets protokoll 2021-06-09 §40.

Justerandes sign

Skickas till
Kommunstyrelsen.
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KFN § 51 2021/KOF0056 880

Avgifter biblioteket

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag om 
ändrade ersättningsbelopp för borttappad/förstörd media samt att inte skicka 
räkningar till barn.

Sammanfattning av ärendet
Biblioteket kommer efter sommaren att göra förändringar i kravhanteringen för 
att uppfylla kraven i kommunallagen. Bibliotekets räkningar kommer 
administreras av ekonomiavdelningen. I samband med ändrade rutiner är det 
lämpligt med en korrigering av ersättningsbeloppen som i vissa fall är daterade, 
samt ett beslut om att barn helt undantas från räkningssteget i kravrutinen.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Ersättningsbelopp idag Föreslagna ersättningsbelopp

Fjärrlån 600 kr 500 kr
Småbamsbok 180 kr för all bammedia 50 kr
Ersättningsavgift
bammedia

180 kr oavsett om man är 
bam eller vuxen

0 kr för bam, låntagare under
18 år

Övriga belopp behålls oförändrade.

Förvaltningen har tagit hänsyn till barnkonventionen och bifogar ett bamrätts- 
underlag. Barn och familjer som lever i socioekonomisk utsatthet skulle gynnas 
av ett beslut om att undanta barn från räkning. En nulägesanalys visar dessutom 
att intäkter från räkningar till barn är mycket små.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-14.
Arbetsutskottets protokoll 2021-06-09 §42.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 52 2021/KOF0058 861

Kultur på bygden 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att 2021 års budget på 120 tkr, för 
arrangemanget ”Kultur på bygden”, delas lika mellan alla bygdegårdsföreningar 
som finns registrerade i Ljungby kommuns föreningsregister.

Sammanfattning av ärendet
”Kultur på bygden” är ett årligt återkommande kulturarrangemang i Ljungby 
kommun sedan år 2009. Kulturarrangemangen arrangeras av bygdegårds
föreningar i kommunen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen med 
innehåll som exempelvis utebio, konserter, konstutställningar, teater-, dans- och 
berättarföreställningar med mera. Arrangemangen har för det mesta tillämpat fri 
entré och varit ett lyckat samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
bygdegårdsföreningama.

Förvaltningens bedömning och överväganden
På grund av pandemin och dess restriktioner togs beslut förra året att låta 
bygdegårdsföreningama dela lika på ”Kultur-på-bygden-pengama”. Även om 
restriktionerna lättar till hösten kan det vara svårt att hinna planera för en 
gemensam aktivitet. Efter samtal med bygdegårdsföreningama önskar alla 
föreningar att vi istället satsar på att genomföra ”Kultur på bygden” år 2022.

Förvaltningens beredning
Kultur- och fritidsförvaltningen har bjudit in alla bygdegårdsföreningar till 
digitalt möte den 10 maj 2021 och där tillsammans kommit överens om att, även 
i år, föreslå att dela upp budgeten för arrangemanget ”Kultur på bygden”.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-21.
Arbetsutskottets protokoll 2021-06-09 §43.

*
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 53 2021/KOF0049 860

Yttrande Region Kronobergs kulturplan 2022-2024

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att lämna yttrandena, gällande Region 
Kronobergs kulturplan 2022 - 2024, till Region Kronoberg.

Sammanfattning av ärendet
Region Kronobergs kulturnämnd har tagit fram en remissutgåva till en ny 
regional kulturplan som ska gälla 2022-2024. Remissutgåvan innehåller två 
delar. Den första delen beskriver de visioner och mål som Region Kronoberg har 
för kulturlivet i Kronoberg och vilken utveckling den regionala kulturpolitiken 
vill se under 2022-2024. Den andra delen är kulturplanens nulägesanalys, en 
fördjupning som beskriver kulturområdets utmaningar, nuläget för konst, kultur 
och idrott i Kronoberg samt hur det går till när kulturplanen tas fram och 
genomförs.

Förvaltningens beredning

Tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildnings
förvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen har 
träffats och förberett ett gemensamt förslag på yttrande. Remissen har även 
skickats internt till Ljungby kommuns ungdomsråd, pensionärsråd och 
tillgänglighetsråd för möjlighet till yttrande.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17 samt bilaga med 
”Ljungby kommuns yttrande gällande Region Kronobergs kulturplan 2022- 
2024.
Arbetsutskottets protokoll 2021-06-09 §44.

Skickas till
Region Kronoberg.
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 54 2020/KOF0081 867

Stipendier och priser 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande personer tilldelas stipendier och 
priser 2021:

2021 års pris till föreningsledare bam/unga tilldelas Johnny Enarsson, Ljungby 
fäktklubb. 5 000 kr går till Johnny Enarsson och 5 000 kr går till föreningen 
Ljungby fäktklubb.

Motivering: Johnny Enarsson var med och startade Ljunghy Fäktklubb 1972. 
Alltsedan dess har han haft ett övergripande ansvar för klubbens verksamhet 
och utveckling. Majoriteten av klubbens medlemmar är barn och ungdomar. 
Under 39 år har han varit klubbens tränare. Johnny Enarsson ser och bryr sig 
om varje individ. Barnen och ungdomarna får en god idrottsutbildning och lär 
sig att på ett bra sätt visa hänsyn och umgås med sina kompisar.

2021 års pris för kulturprestation på 10 000 kr tilldelas hårdrocksbandet 
Screamer.

Motivering: Hårdrocksbandet Screamer har under flera år byggt nya broar 
mellan människor världen över och alltid haft Ljungby och Småland i fokus. 
Under pandemin har bandet sökt nya vägar, ställt om med digitala spelningar 
och gjort många spännande samarbeten. Utöver detta har bandet även släppt ett 
live-album på egen etikett. Ljungbybandet Screamer är väl värda årets 
kulturprestation 2021.

2021 års pris för idrottsprestation på 10 000 kr tilldelas friidrottaren Jacob 
Thelander.

Motivering: Jacob Thelander har under år 2020 genomfört många tävlingar 
med goda resultat, året kröntes med ett SM-guld i tiokamp för pojkar 17 år. Att 
lyckas med att vara bäst i tio grenar som ung friidrottare är Jacob väl värd 
årets idrottsprestation 2021.

2021 års idrottsstipendium på 15 000 kr tilldelas Sara Henriksson.

Motivering: Årets idrottsstipendium går till Sara Henriksson för hennes 
målsättning att fortsätta vara den främsta distansryttaren i Sverige och att bli en 
av de bästa i Europa. Sara Henriksson tävlar i svenska landslaget i distansritt 
sedan 2012, hon har ett lagbrons i EM 2017, där hon blev bästa svensk. Hon 
innehar det svenska rekordet sedan EM 2015 och just nu har hon sex raka 
vinster med olika hästar. Med ett idrottsstipendium hoppas kultur- och
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fritidsnämnden att hennes ambition att vidareutveckla sig som ryttare och att få 
två hästar kvalade till EM i höst och två till tre hästar till VM 2022 går i lås

2021 års kulturstipendium på 15 000 kr tilldelas Xander Wilke.

Motivering: Årets kulturstipendium går till skådespelaren Xander Wilke för sitt 
enorma driv och sin tydliga vision om att etablera sig i rampljuset. Xander har 
redan hunnit samla på sig erfarenheter från bland annat rollen som Ossian i 
Lucas Moodysson serie Gösta, som voiceover till huvudkaraktären i den 
tecknade serien Superbook och i Ljungbys kulturliv har Xander synts på scen 
som konferencier i kulturskolans uppsättning av The dark side of Disney och 
spelat som Orlando i Shakespeares pjäs Som ni vill ha det på Lokal 16. Vi är 
alla övertygade om att Xander kommer att lysa i många fler sammanhang och 
vill med detta stipendium uppmuntra honom till fortsatt arbete.

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 bam/ungdom. Stipendierna och priserna delas ut i augusti varje 
år. Stipendier och priser kan tilldelas personer, grupper, föreningar mer än en 
gång.

Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar och nomineringar.
Arbetsutskottets protokoll 2021-06-09 §45.

Skickas till
Pristagare och stipendiater.

Justerandes sign
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KFN § 55 2019/KOF0091 882

IOP Ryssby bibliotek

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet gällande IOP biblioteket i Ryssby.

Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2020 beslutas att biblioteket i Ryssby ska läggas ner som en del i 
arbetet med att få en budget i balans. Fullmäktige beslutar 2019-10-28 om 
handlingsplan för IOP som öppnar upp möjligheten för kommunen att genom 
avtal med föreningar eller sociala företag bedriva olika typer av verksamhet. 
2019-10-30 ger Alliansen genom Ulla Hansson, ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden, uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att utreda 
möjligheten till fortsatt drift av biblioteket i Ryssby med hjälp av IOP och att 
utredningen ska göras i samarbetet med barn- och utbildningsförvaltningen 
eftersom biblioteket är beläget på skolan i Ryssby.

I Ljungby kommun finns en politiskt beslutad biblioteksplan. Biblioteksplanen 
bygger på bibliotekslagen. Ljungby kommun och folkbiblioteket följer 
biblioteksplanen och ska leva upp till lagstiftningens intentioner. 
Biblioteksplanen omfattar hela Ljungby kommuns geografiska område. Det 
innebär att folkbiblioteket har ett ansvar för Ryssbybygden och Ryssbyboma är 
välkomna att ta del av folkbibliotekets utbud.

Partnerskapets mål och syfte är att bidra till upprättandet av ett kulturellt 
centrum i formen av ett ”IOP-bibliotek” i Ryssby. IOP-biblioteket ska bedriva 
in-och utlåningsverksamhet av litteratur. Lokalerna ska vara i det tidigare 
Folkbibliotekets lokaler i Ryssby och hyresavtal tecknas med tekniska 
förvaltningen.

Sockenrådet ansvarar för den organisation som krävs för genomförandet av 
partnerskapets bibliotek.

Finansiering
Kommunfullmäktige har avsatt 80 000 kr per år som disponeras av IOP- 
biblioteket.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-07.
Arbetsutskottets protokoll 2021-06-09 §41.

Justerandes sign
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KFN § 56 2021/KOF0026 860

Yttrande till kulturdepartementet angående vissa statliga 
insatser på musikområdet

Beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på organisationsförändringen för att 
säkerställa att de statliga insatserna på musikområdet bidrar på bästa möjliga sätt 
till att uppnå de kulturpolitiska målen.

Sammanfattning av ärendet
I promemorian lämnas förslag och bedömningar om vissa statliga insatser på 
musikområdet. Utgångspunkten för förslagen är att säkerställa att de statliga 
insatserna på musikområdet bidrar på bästa möjliga sätt till att uppnå de 
kulturpolitiska målen. Promemorian innehåller en kortfattad beskrivning av 
musiklivet i Sverige i dag och de statliga insatserna på musikområdet. Härefter 
följer en redogörelse för de analyser och utvärderingar som har relevans för 
Musikplattformen.

Musikplattformen vid Statens musikverk föreslås avvecklas, bland annat mot 
bakgrund av att de intentioner som fanns vid bildandet av Statens musikverk och 
Musikplattformen har varit svåra att förverkliga. Det bedöms fortsatt finnas ett 
behov av samordning, koordinering och främjande på musikområdet. En 
främjande funktion för musikområdet föreslås därför inrättas vid Statens 
kulturråd. Statens musikverks ansvar och uppgifter bör renodlas till att fokusera 
på teaterns, dansens och musikens kulturarv samt Elektronmusikstudion.

Statens musikverks uppgift att fördela bidrag till musiklivet föreslås föras över 
till och inordnas i Statens kulturråd. Statens kulturråd bedöms ha bättre 
förutsättningar för bidragsgivning på musikområdet än Statens musikverk. 
Bidrag bör kunna ges i form av projektbidrag till bland annat projekt av tillfällig 
och experimenterande art och som verksamhetsbidrag för att ge långsiktigt stöd 
till hela musiklivet.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på organisationsförändringen för att 
säkerställa att de statliga insatserna på musikområdet bidrar på bästa möjliga sätt 
till att uppnå de kulturpolitiska målen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskri velse 2021-06-18.
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LJUNGBY
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

Skickas till
Regeringskansliet, kulturdepartementet.

13(17)

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-06-23

KFN § 57

Ekonomiuppföljning till och med maj 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens redogör för ekonomiuppföljningen till och med maj 2021

14(17)
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Delegationsärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens redogör för beviljade stöd gjorda på delegation.
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KFN § 59

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnades på dagens sammanträde: 

• Minnesanteckningar Brål 2021-05-28.

16(17)

Justerandes sign



17(17)Sammanträdesprotokoll
2021-06-23XXX LJUNGBY 

KOMMUN
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KFN § 60

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar infonnationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnades på dagens sammanträde:

• KF 2021-05-24 §69 - Ansvarsfrihet för nämnd.
• Minivärlden - Sommaren 2021.
• MUCF - Nyhetsbrev maj 2021.
• RF SISU Småland - Nyhetsbrev nr 5 2021.
• Poddteater 16 - Nyhetsbrev 3 + info.
• Svensk scenkonst - Nyhetsbrev 5 2021.
• Ny turistwebb och broschyrer till sommaren 2021.

Justerandes sign


