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KFN § 102 2021/KOF0097 805

Revidering av ”Verksamhetsplan för stöd till föreningar 
och arrangemang”

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna reviderad ”Verksamhetsplan 
stöd till föreningar och arrangemang” som gäller från och med 2022-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Det är dags att revidera verksamhetsplan stöd till föreningar och arrangemang. 
Verksamhetsplanen ligger till grund för det arbetet som förvaltningen gör i 
samband med stödansökningar, registrering av kunder och uppdatering av 
uppgifter i föreningsregistret.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Att det finns antagna regler och principer ger förvaltningen möjlighet att uppnå 
en likabehandling av ansökning av stöd. Som registerhållare ansvarar kultur- 
och fritidsnämnden för de uppgifter som publiceras i föreningsregistret på 
www.ljungby.se.
Verksamhetsplanen stöd till föreningar och arrangemang ger kultur- och 
fritidsförvaltningen det stöd som behövs för att uppmana föreningarna till att 
uppdatera sina uppgifter. De föreningsuppgifter som registreras omfattas av 
GDPR och ansvaret för dess delas av föreningen och kommunen. Befintligt 
dokument antogs 2018 och har i detta arbete reviderats.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29 samt förslag till ”'Verksamhetsplan 
för stöd till föreningar och arrangemang”.
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01 §75.

http://www.ljungby.se
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KFN § 103 2021/KOF0069 805

Förändring av schablonbelopp för anläggningsstöd

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer de föreslagna schablonbeloppen för 
anläggningsstöd som ska gälla från och med 2022-01-01.

Sammanfattning av ärendet
I det av kultur- och fritidsnämnden beslutade anläggningsstödet finns 
möjligheten för föreningslivet att ansöka om olika stöd till sina anläggningar, 
stödet utgår som ett schablonbelopp. Under åren har möjligheterna för 
allmänheten till att vara aktiva ökat och nya anläggningar har tillkommit. Med 
anledning av Covid-19 har även behovet från föreningslivet om ekonomiskt stöd 
ökat och fler ansöker om ett stöd. Förändringarna i anläggningsstödet berör stöd 
till klubbstuga som föreslås byta namn till byggnad med och utan godkänd VA- 
anläggning. Samt att MTB-bana och endurobana tillkommer.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Att föreningar kan ansöka om stöd till sina anläggningar är en del i 
förutsättningarna till ett brett föreningsliv, särskilt utanför Ljungby tätort där 
anpassade aktivitetsytor är färre. Ett flertal föreningar har under de senaste tre 
åren påtalat ett behov av ett ökat stöd för sina lokaler då lokalens storlek eller 
användning medför stora kostnader. För att få ett mer likvärdigt stöd till lokaler 
föreslås det en ersättning som baseras på kvadratmeter. En justering medför att 
en större byggnad ger ett högre stöd, vilket också mer speglar föreningarnas 
kostnader för sina lokaler.

Den bredd av föreningsliv och aktivitets möjligheter som finns inom Ljungby 
kommun innebär att nya anläggningar tillkommer som inte har fastställda 
schablonbelopp och som behöver föras upp. Dessa är MTB-bana, som anläggs 
runt Ljungsjön och ny endurobana som anläggs vid den befintliga 
Motocrossbana. De föreslagna justeringarna och tillägg av nya schablonbelopp 
kommer inrymmas inom befintlig budget. Tidigare beslutat schablonbelopp till 
beachvolleyboll föreslås tas bort, de beachvolleybollplaner som finns är 
kommunala.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29 med bilagor. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01 §76.
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KFN § 104 2021/KOF0086 821

Nämndinitativ - Stoppa rivningen av Hammarhallen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår nämndinitiativet.

Sammanfattning av ärendet
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 oktober 2021 lämnar 
Socialdemokraterna ett nämndinitiativ som handlar om att de önskar att 
förvaltningen driver frågan om att tillfälligt stoppa rivningen av Hammarhallen 
tills multihallen står färdig. Detta för att tillgodose föreningarnas önskemål om 
halltider. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 november 2021 
bordlädes ärendet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens redogörelse och information om Hammarhallen.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-11-24 §96.

Yrkande
Ulla Hansson (M) med bifall av Gunnel Nilsson (C), Rut Björkström (KD), 
Johan Ederström (M) och Ann-Kristin Petersson (M) yrkar avslag till 
nämndinitiativet.

Justerandes sign
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KFN § 105 2021/KOF0100 820

Föreningsavtal Sickinge ridkJubb/Sickinge 2:3

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalsförslaget med Sickinge ridklubb 
gällande Sickinge 2:3.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby ridklubb har mottagit ett förslag till förenings avtal för Sickinge 2:3 där 
klubben bedriver sin verksamhet. Klubben har svarat med några justeringar som 
diskuterades på sammanträdet. Detta gäller hyresbelopp och möjligheten för 
klubben att hyra ut delar av anläggningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till avtal.
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01 §77.

Skickas till
Sickinge ridklubb.

Justerandes sign
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KFN § 106 2021/KOF0092 863

Synpunkter på kulturskolans ämne dans

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden kommer att fortsätta erbjuda alla barn och ungdomar 
i Ljungby kommun dansundervisning på kulturskolan för samma avgift som 
övriga ämnen.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse inkommen till kultur- och fritidsnämnden 2021-11-26 framför Judys 
Danscenter genom Linda Andersson att Ljungby kommun konkurrerar med den 
privata dansskolan med samma upplägg och till en lägre elevavgift.

Verksamhetschef Krister Muller, Ing-Marie Byström och näringslivschef Per- 
Åke Adolfsson träffade företrädarna för Judys danscenter Judy Andersson,
Linda Andersson och Claes Persson 2021-10-01 med anledning av att 
näringslivs-chefen fått synpunkter på kulturskolans ämnesinnehåll, dans. 2018 
framförde Judys Danscenter synpunkter av samma slag som nu och ärendet 
behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2018-02-14. Nämnden beslutade: 
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar utifrån ett barnperspektiv att erbjuda 
samtliga bam och ungdomar möjligheten att välja ämnet dans i kulturskolan 
oavsett var de är bosatta i kommunen. Landsbygden prioriteras. Kultur- och 
fritidsnämnden önskar en redovisning av dansundervisningen efter första 
läsåret.” Uppföljning av kulturskolans dans skedde på kultur- och 
fritidsnämnden 2019-09-25.

Vid träffen 2021-10-01 framförde Judys Dansskola att Ljungby kommuns 
elevavgift bör höjas till den nivå som Judys Dansskola har, 960 kr/termin. I brev 
som inkom 2021-11-18 skriver de ” Vi känner nu att Ljungby kommun 
konkurrerar med vår dansskola och bedriver exakt samma upplägg och 
verksamhet som vi gjort i över 40 år”.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kultur- och fritidsförvaltningen har konsulterat Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR), kulturrådet och Kulturskolerådet. Förvaltningen har varit i 
kontakt med flera kommunala kulturskolor i länet och närområdet. Landets 
kulturskolors verksamhet omfattar fler och fler konstformer. Att vidga vyerna 
och låta barn och unga upptäcka flera uttryckssätt och konstformer är en av 
nyckelfrågorna för framtidens kulturskola. När utbudet av aktiviteter breddas, 
kommer kulturskolan i kontakt med fler bam och unga, men också med helt nya
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deltagare utan tidigare erfarenhet från kulturskolan. 97% av landets musik- och 
kulturskolor erbjuder ämnet musik. De näst vanligaste ämnena efter musik, är 
dans och drama/teater som 75 respektive 69 % av kommunerna erbjuder. Både 
Statens kulturråd och intresseorganisationen Kulturskolerådet stödjer denna 
utveckling.

En omvärldsbevakning har genomförts av Kronobergs kulturskolor samt de 
närliggande kommunerna Värnamo samt Halmstad. Samtliga kulturskolor 
förutom Tingsryd erbjuder dans för barn och unga.

Terminsavgifter:

1. Växjö 950 kr
2. Värnamo 650 kr
3. Alvesta 250 kr
4. Halmstad 750 kr
5. Markaryd 650 kr
6. Uppvidinge 500 kr
7. Lessebo 550 kr
8. Älmhult 700 kr
9. Värnamo 650 kr
10. Ljungby 450 kr

från år 2022

(800 kr enskild undervisning)

Kulturskolan har idag 77 danselever. Kapaciteten utifrån 100 % tjänst, lokaler 
och gruppundervisning är 125 elever. På grund av pandemin Covid-19 har vi 
sett en nergång i elevantalet inom kulturskolans samtliga ämnesområden.

Erfarenheten som andra kulturskolor har är att både privata aktörer och 
kommunala kulturskolor kan bedrivas i samma kommun. Ofta uppstår ett flöde 
mellan de privata och kommunala kulturskolorna. Ibland går de äldre 
bamen/ungdomama från kommunal kulturskola till den privata, och ibland 
håller inte de privata aktörerna tillräcklig kvalitetsnivå och man söker sig därför 
till den kommunala.

I Ljungby kommun finns det 6 187 barn och ungdomar mellan 0-19 år. Vi anser 
att det underlaget är tillräckligt för att bedriva dans i kommunal kulturskola, 
privata aktörer, föreningsdriven verksamhet och via studieförbunden. Den 
kommunala kulturskolan har enbart en 100 % tjänst och kan inte ta emot fler än 
125 barn. Kulturskolan i Ljungby erbjuder den dansundervisning som barnen 
och ungdomar efterfrågar och just nu är det dansmix. Barnen lär sig 
grundkunskaper i flertalet dansstilar.

En höjning av kulturskoleavgiften ser förvaltningen som klart begränsande för 
att nå fler bam och i synnerhet barn från föräldrar som har låga inkomster. Det 
är ett kommunalt uppdrag att nå alla bam och ingen ska vara exkluderad på 
grund av föräldrars inkomst. Av denna anledning har Alvesta kommun beslutat 
om en sänkning av kulturskoleavgiften. Det finns kommuner i Sverige som har 
avgiftsfri kulturskola.

Justerande^sig
c/
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I kontakt med SKR och forbundsjurist Helena Henriksson framkommer att det 
är många kommuner som bedriver kulturskolor. Vissa kommuner har 
omfattande verksamhet som till exempel Stockholms kommun. Kulturskolans 
aktiviteter som riktar sig mot barn och unga är förenliga med den kommunala 
kompetensen. Målgruppen är samtliga kommunmedlemmar i en viss ålder 
kanske med fokus på sådana som i annat fall inte skulle idrotta eller röra på sig. 
Enligt konkurrensverket får kommunen ta ut avgift, men måste inte. Men 
självkostnadsprincipen gäller (om det inte finns ett lagreglerat undantag, det 
finns det inte här). I förarbetena till de här KOS-reglema konkurrens- 
begränsande offentlig sälj verksamhet) anger lagstiftaren att den kommunala 
självkostnadsprincipen kan vara konkurrensstörande, men då den är föreskriven 
i lag (kommunallagen) får konkurrenssynpunkter ge vika (prop. 2008/09:231 s. 
36 ff).

283 kommuner har någon form av kultur- eller musikskolor, varav 187 har 
kulturskolor. 271 har kommunen som huvudman. Målgruppen är samtliga 
kommunmedlemmar i en viss ålder. Grundtanken med kommunal kulturskola är 
att berika barn och ungdomar på deras fritid och att nå så många av dem som 
möjligt. För att nå fler barn som kanske inte har ekonomiska möjligheter med 
den kommunala avgiften har kulturskolan inlett ett integrationssamarbete med 
Hjortsbergsskolan.

Genom att kulturskolan har flera ämnen så ges förutsättningar till ämnes- 
överskridande samarbeten, exempelvis musikaler, show och andra uppträdanden 
till stor glädje för pedagoger och barnen. Kommer dansen att upphöra innebär 
detta en kraftig inskränkning för samarrangemang.

Förvaltningens beredning och underlag till beslut

Brev från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-11-05.
Brev inkommit till kultur- och fritidsnämnden från Linda Andersson 2021-11- 
18.
Träff med företrädare för Judys Dansskola 2021-10-01.
Kontakt med SKR:s forbundsjurist Helena Henriksson.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-02-14, 2018/0004 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-09-25, 2018/0004.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-26.
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01 §78.

Yrkande
Peter Malmberg (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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KFN § 107 2021/KOF0073 805

Långsiktigt kulturstöd Berättarnätet Kronoberg 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnd godkänner avtalsförslaget med Berättarnätet 
Kronoberg för året 2022.

Uppföljning av avtalet görs i november månad 2022.

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

• Tillägg om att tid ska bokas med Sagobygden, gällande punkten om att 
”Välkomna alla barn och ungdomar i Ljungbys skolar att avgiftsfritt 
besöka Sagomuseet”.

• Ljungby berättarfestival byter namn till ”Sagobygdens musik- och 
berättarfestival”.

• Prispengama för sagotävlingen har tidigare inte synts med i avtalet. Det 
är inget tillägg i budget men ett synliggörande.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningen bedömer att ett övergripande avtal är viktigt för att fa 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.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16.
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01 §79.

Skickas till
Berättarnätet Kronoberg.

Justerandes si:
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KFN § 108 2021/KOF0099 875

Nytt avtal med Ljungbergmuseet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till nytt avtal mellan Ljungby 
kommun och Ljungbergmuseet. Avtalet ska gälla från och med 2022-01-01 och 
ersätter tidigare avtal ”Överenskommelse mellan Ljungby kommun och 
Ljungbergmuseet” samt ”Skötselavtal”.

Sammanfattning av ärendet
Länets bildkonstmuseum Ljungbergmuseet får ekonomiskt stöd av Ljungby 
kommun. I budgeten för år 2022 har beslut tagits om att utöka Ljungberg- 
museets verksamhetsbidrag med 200 000 kr, det totala bidraget blir därmed 
870 000 kr. I och med denna utökning behöver Ljungbergmuseets avtal skrivas 
om. De nu gällande avtal som gäller verksamhetsbidraget och skötselavtal 
mellan Ljungbergmuseet och Ljungby kommun är påskrivna 2012.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att ersätta 
de två befintliga avtalen med Ljungbergmuseet till ett enda som enklare 
överblickar det stöd som Ljungby kommun ger länets bildkonstmuseum 
Lj ungb ergm useet.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningens förslag på ändringar till kommande överenskommelse:

• Inledning byter namn till Presentation av Ljungbergmuseet.
• Texten under rubriken Vision tas bort.
• Texten under rubriken Ljungbergmuseets verksamhet är oförändrad. 

Ljungbergmuseet har möjlighet att uppdatera den.
• Kommunalt uppdrag till Ljungbergmuseet är ett förslag på tillägg som 

samlat angivna aktiviteter som finns nedskrivna i överenskommelsen 
från 2012 tillsammans med ett nytt förslag. Det nya förslaget är att: 
Ljungby kommun har rätt att använda Ljungbergmuseet i 
marknadsförings syfte.

• Finansiering byter namn till Ekonomiskt stöd. Följande text från gamla 
avtalet tas inte med: "För att utföra det uppdrag som beskrivs i detta 
dokument och i handlingsplanen för Ljungbergmuseet samt planen för 
gemensam marknadsföring får Ljungbergmuseet ekonomiskt bidrag av 
Ljungby kommun. Detta bidrag gäller under 2012. Finansiering av 
särskilda projekt ingår inte i överenskommelsen ”.

Justerandes sii
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• Även följande text under rubriken ”Finansiering” stryks: "Inom ramen 
för detta bidrag skall också rymmas kostnader för den överenskommelse 
som slutits om gemensam marknadsföring mellan Ljungby kommun och 
Ljungbergmuseet. Se bilaga''.

• Delen om Villkor från det förra avtalet tas inte med.
• Rubrik med förslag på datum för utbetalning av bidraget tas med. Istället 

för att göra utbetalning 4 gånger per år kan bidraget delas upp på två 
utbetalningar.

• Rubrik om marknadsföring läggs till.
• Skötselbidraget förs över till det nya avtalet. Istället för två olika avtal 

föreslås det finns ett övergripande som bättre synliggör det stöd som 
utgår från Ljungby kommun till Ljungbergmuseet.

Förvaltningens beredning

Förvaltningen har författat ett förslag som Ljungbergmuseets styrelse tagit upp
på sitt styrelsemöte den 7 december 2021.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09 samt förslag till avtal.
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01 §80.

Justerandes sign.



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-12-15

15(21)

Kultur- och fritidsnämnden

KFN 8 109 2021/KOF0101 865

Gallring av lös konst från konstarkivet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att de utgallrade verken avregistreras ur 
kommunens samling.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun äger en konstsamling som innefattar cirka 1 500 lösa 
konstverk till största delen tavlor. De flesta konstverken Finns utplacerade på 
skolor, kontor, äldreboenden, bibliotek och andra offentliga lokaler. När den 
lösa konsten inte är utplacerat förvaras den i konstarkivet som finns i Ljungby 
Tourist Centers källare.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att den lösa konsten underhålls och 
gallras. Ansvarig för gallring av konstsamlingen är kulturstrategen. De 
utgallrade verken avregistreras ur kommunens samling efter kultur- och 
fritidsnämndens godkännande. Lämplig auktionskammare tillkallas och de 
utgallrade verken går ut till försäljning. I de fall som verken inte är lämpliga för 
försäljning ska de skänkas bort, eller som sista åtgärd kasseras.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Tourist Centers verksamhetslokaler är uppsagda och det betyder att både Tourist 
Centers och konstarkivets nuvarande fysiska plats upphör. En flytt av 
konstarkivet kommer att ske under december månad år 2021 till Ljungby 
huvudbiblioteks källare. På grund av platsbrist och inför flytten av konstarkivet 
har förvaltningen genomfört en gallring på 77 st verk. Sju av dessa har Sven och 
Ann-Margrete skapat och därför har Ljungbergmuseet tillfrågats i första hand 
om de vill förvalta tavlorna. Auktionsfirma har fått lista med samtliga utgallrade 
verk och meddelat att värdet rör sig på de flesta tavlorna om några hundra 
kronor. Ett fåtal kan gå för 1 000-3 000 kr, troligtvis inte mer.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-17.
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-01 §82.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 110 2019/KOF0024 865

Konstprojekt ”Sveriges mest avmålade stad”

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att genomföra konstprojektet ”Sveriges 
mest avmålade stad” under förutsättningarna:

• Att Ljungbergmuseet bidrar med halva kostnaden för bildupphovsrätten.
• Att museichefen Pontus Ljungberg är med och utformar, i samråd med 

centrumgruppen, skyltens konstruktion och utseende.
• Att Ljungbergmuseet skriver texter till varje konstverk samt publicerar 

texterna på Ljungbergmuseets hemsida.
• Att Ljungbergmuseet tar fram högupplösta tryckfärdiga original.

Sammanfattning av ärendet
2019-03-05 inkom ett medborgarförslag om att synliggöra Sveriges mest 
avmålade stad - Ljungby. Medborgaren föreslår att stora och spektakulära 
kopior av konstnären Sven Ljungbergs bilder av staden sätts upp. Placeringen 
ska vara på platsen där konstnären stod och målade, så att alla kan se staden med 
konstnärens ögon.

Kultur- och fritidsnämnden har gett i uppdrag åt förvaltningen att, tillsammans 
med museichef Pontus Ljungberg, undersöka möjligheten att genomföra ett 
konstprojekt som synliggör Sveriges mest avmålade stad.

Förvaltningens beredning och överväganden

Förvaltningen ser medborgarförslaget som en mycket positiv satsning för länets 
bildkonstmuseum och att skyltarna även kan bli ett lyft för stadsbilden. Bilderna 
skulle kunna visa en del av stadens historia och bira till gemensamma minnen 
och samtal i det offentliga rummet. Förvaltningen understryker att det är av vikt 
att båda parterna, Ljungby kommun och Ljungbergmuseet, gå in med resurser 
och tid i projektet för att det ska bli lyckat. Om konstprojektet kan gå vidare är 
en fortsatt dialog och planering med centrumgruppen viktig att ha.

Finansiering

Förvaltningen föreslår att kommunen, till detta konstprojekt, avsätter ca.
200 000 kr från befintlig investeringsbudget för offentlig utsmyckning.

Justerandes si]

Förvaltningens beredning

Sedan november 2019 har möten mellan kulturstrateg, förslagslämnaren, Pontus 
Ljungberg och Ljungby kommuns gatuchef Christer Jonasson ägt rum.



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-12-15

17(21)

Kultur- och fritidsnämnden

Tillsammans har de undersökt lämpliga placeringar och haft samtal om vilka 
motiv som skulle kunna vara aktuella. Förslag på placeringar och utformning 
har även lämnats för yttrande till centrumgruppen, där tjänstepersoner med 
kompetens med bland annat gata, park och fysisk planering ingår.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-09.
Arbetsutskottets protokoll 2021 -12-01 §81.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 111 2021/KOF0102 800

Redovisning "Kartläggning av kostnader för 
föreningsaktiva i Kronobergs län"

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
PG Fahlström och Filip Andersson från Linnéuniversitetet redogör för sin 
kartläggning av kostnader för föreningsaktiva i Kronobergs län, ett forsknings- 
och utvecklingsprojekt i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län och 
Linnéuniversitetet.

Under hösten 2020 kontaktades Institutionen för idrottsvetenskap vid 
Linnéuniversitetet av fritidscheferna i Kronobergs län med önskemål om ett 
samarbete gällande en undersökning om vad det kostar att delta i förenings
verksamhet. Undersökningen förväntades omfatta medlemsavgifter, tränings- 
/deltagaravgifter, eventuella kostnader för tävlingar, läger etc. samt möjliga 
”inte lika uttalade” kostnader - till exempel i form av förväntad försäljning av 
olika produkter.

Samarbetet kring undersökningen sker i ljuset av att föreningsverksamhet under 
en längre tid minskat i omfång och tappat medlemmar. Dessutom har, under 
senaste året, samhället påverkats av en pandemi, och frågan är vad det får för 
konsekvenser på föreningslivet? Det finns en oro kring såväl ekonomiska 
aspekter som rekryterings och behålla-frågor, och det är angeläget att söka 
förståelse för de processer som uppstår vid olika typer av samhällsförändringar. 
Därför har detta forsknings- och utvecklingsarbete för avsikt att vara en del i att 
införskaffa ökad kunskap om ekonomiska och administrativa förutsättningar för 
föreningar, samt fånga aktuella och angelägna frågor för föreningslivet.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN 8 112

Ekonomiuppföljning till och med november 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens redogör för ekonomiuppföljningen till och med november 2021.

Justerandes si an
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 113

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnades på dagens sammanträde:

• Minnesanteckningar Intresserådet Ljungby Gamla torg 2021 -10-25.
• Minnesanteckningar Presidiemöte KS, MOB, TN, KFN 2021-11-22. 
® Minnesanteckningar BRÅL 2021-11-19 inkl. resultat av

trygghetsmätning.

Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 114

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnades på dagens sammanträde:

• RF SISU Småland - Nyhetsbrev nr. 10 2021.
• KF 2021-11-29 §152 Motion Konstverk Vera Sandberg.
• KF 2021-11-29 §158 Policy för service, tillgänglighet och bemötande.
• KS § 184 Ändring av friskvårdsbidraget
• KS §192 Förstudie gällande ny entré och reception i kommunhuset.
• MUCF - Nyhetsbrev 2021-11-30.
• Ljungbergsmuseets vämier - Pressmeddelande stipendium 2021.
• Region Kronoberg - Antagen kulturplan Kronoberg 2022-2024.

Justerandes sign


