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§47 Dnr KFN2022-0023 800

Fastställande av dagordning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lyfter ur ärende 6 - "Höjning av minimiålder för 
ensambad" från dagordningen.

Sammanfattning av ärendet
Ärende nummer 6 - "Höjning av minimiålder för ensambad" föreslås lyftas ut från 
dagordningen eftersom förvaltningen har ett nytt förslag för hantering av ärendet.
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§ 48 Dnr KFN2022-0045 821

Slutredovisning projekt Hjortsbergskolan F-6 och 
utökad idrottshall

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Projekt Hjortsbergskolan F-6 med utökad idrottshall har följt den gamla 
investeringsprocessen varpå beslut om projektets omfattning och budget fattats i 
olika omgångar.

Behovet av nya lokaler uppstod med anledning av att B- och C-byggnaderna som 
tillhörde skolan var uttjänta. Under våren 2016 inleddes programfasen.

En bit in i arbetet stoppades processen då det skulle utredas om Hjortsbergskolan 
skulle bli en F-6-skola eller F-9-skola. I dec 2016 kom beslutet att det skulle bli en F- 
6-skola. Våren 2017 återupptog Fastighetsavdelningen arbetet med program- och 
projekteringsfas. Program- och projekteringsfas fick drivas parallellt för att hålla 
tidplanen. Projekteringen beräknades vara klar till sommaren 2017. Detta 
försenades med anledning av ändringar och önskemål från de hyrande 
verksamheterna. Dessa förändringar krävde budgetförändring som behövde 
beslutas politiskt.

Parallellt med program- och projekteringsfas av skola och idrottshall, pågick även 
projektering för ny trafiksituation. Denna upphandlades under hösten 2017 och 
avtal tecknades oktober 2017. Arbetet med ny parkering pågick hösten 2017 och 
var färdigställd i maj 2018.

Senhösten 2017 färdigställdes projekteringen för skola och idrottshall och 
upphandlingen av projektet skedde under nov-dec 2017. Avtal tecknades med en 
totalentreprenör i januari 2018.

Efter tecknat avtal påbörjade totalentreprenören sin detaljprojektering och under 
våren 2018 startade byggnationen på plats. Tidigt i byggskedet upptäcktes att 
markförhållandena var sämre än förväntat vilket medförde en försening i 
tidplanen.

Skolan och idrottshallen blev färdigställd under våren 2020 och verksamheterna 
kunde flytta in. Modulerna som skulle flyttats i slutet av byggtiden för att göra plats 
för ny utemiljö, fick stå kvar med anledning av behovet av lokaler var stort. 
Byggprojektet avslutades under försommaren 2020. Dock fortsatte vissa arbeten
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med bland annat specialutrustning i idrottshallen fram till hösten 2021 pga. att 
utförd montering inte uppfyllde god funktion. Därför slutredovisas projektet först 
nu 2022.

Fastighetschef Eva Jönsson slutredovisar projektet på dagens sammanträde.

G/v
Justerandes sign



SAMMANTRADESPROTOKOLL 7 (23)

2022-05-25

kommun
Kultur- och fritidsnämnden

§49 Dnr KFN2022-0050 816

Medborgarinitiativ - Fritidsgård i Lagan

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

• ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett bidragsreglemente för drift av 
öppen fritidsverksamhet, och

• att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för IOP-avtal med 
”Fritidsgården i Lagan, ideell förening”.

Sammanfattning av ärendet
Den nybildade föreningen ”Fritidsgården i Lagan ideell förening”, organisations
nummer 802539-6386 har gjort en skrivelse till Ljungby kommun, inkommen 
2022-04-29, om önskemål om ekonomiskt stöd för att bedriva en fritidsgård i 
Lagan under perioden 2022-08-01 - 2023-12-31. Fritidsgården ska bedrivas i 
Missionskyrkans lokaler och vänder sig till årskurs 6 till gymnasiets årskurs 1. 
Sammanlagt är fritidsgården öppen 14.5 timmar i veckan och var fjärde vecka 21 
timmar. Genom Slussens nära samarbete med arbetsförmedlingen räknar 
föreningen med att anställa 2 personer med 50% anställningar och med 
lönebidrag. Missionskyrkan upplåter lokalerna gratis under 2022 och från och med 
2023 är hyran 4000 kr/månad. Förenings syfte att bedriva en fritidsgård är att 
erbjuda ungdomar en positiv uppväxtmiljö och framtidstro. Föreningen skriver i 
sin ansökan att periodvis ser de oroligheter och stökigheter i Lagans samhälle och 
att det finns droger och destruktiva gängmiljöer i samhället.

År 2003 öppnades en föreningsdriven fritidsgård i Lagan. Den kom efter ca 5 år att 
övergå i kommunal drift. Kommunfullmäktige beslutade 2019 och i samband med 
budgetbeslut 2023 att avveckla fritidsgården i Lagan.

Förvaltningens bedömning och överväganden

”Fritidsgården i Lagan, ideell förening” bildades 2022-04-26 och ägs tillsammans av 
Lagans AIK, Bergortens Missionsförsamling, Slussen i Lagan och Lagans 
Samhällsförening. Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är att det är fyra 
stabila och välfungerande föreningar. Det sociala engagemanget för orten och för 
dess barn och ungdomar är starkt och tydligt, vilket talar för stabilitet och 
nödvändigt barnperspektiv.

Fritidshemmen är komplement till grundskolan och vänder sig till elever upp till 
vårterminen när barnet fyller 13 år. Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet
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som ska stimulera barns utveckling och lärande. Fritidshemmen är öppna mån-fre 
fram till 18.30. Förvaltningschef Nils-Göran Jonasson påpekar att fritidsgården inte 
bör öppna förrän efter skoltid, i övrigt har han inga synpunkter.

Kommunallagens ”Likabehandlingsprincip” 2 kap 3 § är viktig att beakta om att 
kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. Om föreningen i Lagan får ekonomiskt stöd till att bedriva 
fritidsgårdsverksamhet, kan det innebära att fler föreningar är intresserade av att 
bedriva liknande verksamheter och med hjälp av ekonomiskt stöd från kommunen. 
För att behandla kommunmedlemmarna lika i frågor som rör drift av öppen 
fritidsverksamhet har Botkyrka kommun nyligen (KFN/2021:00182) beslutat om 
bidragsreglemente för drift av öppen fritidsverksamhet, exempelvis fritidsklubbar 
och fritidsgårdar. Styrdokumentet reglerar öppen fritidsverksamhet, omfattning, 
allmänna villkor, ansökan och utlysning av drift, särskilda bestämmelser, 
bedömningsgrunder, bidragets storlek, utbetalning, uppföljning av verksamhet och 
bidrag, brister i verksamhet och uppsägning samt tolkning och tillämpning. En 
budgeterad summa finns också att förhålla sig till. Kultur- och fritidsförvaltningen 
ser positivt på att ett liknande styrdokument tas fram i Ljungby kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om handlingsplan för handläggning av 
idéburet offentligt partnerskap (IOP). Idéburet offentligt partnerskap som är en 
samverkansmodell mellan offentliga sektorn och idéburen sektor. Ett partnerskap 
är möjligt om verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen, 
verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, 
verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget, det 
finns inte en marknad eller konkurrenssituation att vårda, bägge parter är 
finansierar verksamheten, och den detalj regleras inte från kommunen. Ett IOP- 
avtal kan vara en annan möjlighet när det gäller fritidsgården i Lagan.

Undertecknad anser att föreningen själva till en del bör bekosta verksamheten. 
Eftersom lokalen ägs av en av de fyra föreningarna, bör de kunna hantera hyran för 
den. Både Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond och Dahlins biblioteks- och 
kulturfond vänder sig till opolitiska organisationer som bland annat bedriver barn- 
och ungdomsverksamhet. Tillhörigheten är det geografiska området som tidigare 
hette Berga kommun och Berga församling. Den nystartade föreningen bör söka 
medel för verksamheten från fonderna.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kultur- och fritidsnämndens budget inrymmer inte ansökt ekonomiskt stöd varken 
i sin helhet eller delar.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-06 samt föreningens inskickade stadgar, 
verksamhetsbeskrivning och budget för fritidsgård i Lagan.

Skickas till
Kommunstyrelsen och ansökande förening.

6^
Justerandes sign
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§50 Dnr KFN2022-0058 822

Uppdrag om utveckling av Mjälens badplats

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag för 
utveckling av Mjälens badplats med pir.

Sammanfattning av ärendet
En besöksnäringsstrategi finns beslutad och ett fortsatt arbete i samma anda 
behöver ta fast form.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Vår mest besökta badplats Mjälen, som även är klassad som EU-bad, är i behov av 
utveckling. Inför budget 2024 och framöver behöver en utvecklingsplan tas fram. 
Badplatsen ligger i det utvecklingsområde som benämns Bolmens östra strand. 
Mjälens badplats önskar vi utveckla till ett attraktivare besöksmål för 
kommuninvånare och besökare.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Finansiering av åtgärder ska tas med till budgetberedning 2024.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-06.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-05-25

11(23)_j ungby 
kommun

Kultur- och fritidsnämnden

§51 Dnr KFN2022-0016 842

Uppdrag om utredning av turistbyrån utmed E4:an

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte öppna en turistbyrå utmed E4:an 
eftersom genomförd utredning visar att nyttan är låg och kostnaden hög, samt att 
ytterligare en turistbyrå inte inryms i kultur- och fritidsnämndens budget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i Planeringsdirektivet 2022 - 2026 gett kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda bemannad turistinformation utmed E4an 
under semesterperioden, avseende resursåtgång, platser och bedömd nytta.

Utredningen har redovisats för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. 
Kultur- och fritidsnämnden har nu att ta ställning till om en turistbyrå ska öppnas 
utmed E4:an.

I Ljungby finns idag flera möjligheter för besökare att få personlig besöksservice.
Det finns en kommunal turistinformation i kommunhuset som har hög 
tillgänglighet. Dessutom finns samarbete med InfoPoints och ServicePoints och 
detta samarbete kommer under året vidareutvecklas.

Privat turistinformation

Idag finns det en privat auktoriserad turistinformation vid Laganland som även har 
en funktion som stugförmedlare och nyckelutlämnare till Novasol.

Infopoints

Ett sätt för att ge personlig turistinformation på fler platser samt att underlätta för 
besökare att hitta information på den plats dit de kommer är genom InfoPoints. 
Infopoints auktoriseras genom Ljungby tourist center vilka ombesörjer att tryckt 
material om destinationen finns på plats. Detta är ett sätt för besöksnäringen att 
locka till sig gäster genom att visa sitt goda värdskap för destinationen. Idag är 
Toftaholms herrgård InfoPoint. Under 2022 kommer fler företag att bli 
auktoriserade InfoPoints.

Servicepoints

Samarbete med kommunens lanthandlare och där det finns ett broschyrställ med 
turistisk information om det lokala utbudet och destinationen. Dessa sköts och 
hålls aktuella av Ljungby tourist center. Idag finns detta samarbete med Ica Ryssby, 
Handlaren i Agunnaryd, Ica i Lagan och Handlaren i Södra Ljunga
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Eventuell bemannad turistbyrå vid E4:an under sommarsäsong

Lciganland

Det finns idag en privat auktoriserad turistinformation vid Laganland i Lagan. 
Personalen där märker att man får mindre antal frågor. Det är främst Novasols 
kunder som efterfrågar information om vad kan göra i området vid 
nyckelutlämningar. Man får även en hel del frågor kring vägen vilket troligen kan 
härröra sig till vägarbete på E4:an. Laganlands turistinformation delar ut det tryckta 
materialet om Ljungby kommun som destination som Ljungby tourist center tar 
fram. Då det redan idag finns en turistinformation på Laganland är denna plats 
inte aktuell.

Ljungbystop

Vid Ljungbystopp har det under årens lopp gjorts flertal försök med bemannad 
turistbyrå. Det har funnits en privatägd turistbyrå på 1990-talet med stugförmedling 
och därefter har Ljungby kommun gjort försök med sommar öppen turistbyrå vid 
några tillfällen.

Den senaste gången Ljungby kommun hade en tillfällig turistinformation vid 
Ljungbystop var 2015. Turiststugan var då öppen 6 timmar per vardag under 8 
veckor i juni-augusti. Totalt antal besökare i stugan var 160 personer vilket ger ett 
genomsnitt om 4 besök per dag. Detta gav en kontaktkostnad på över 300 kr per 
besökare. Personalen på plats sökte aktivt upp besökare och erbjöd även 
sällskapsspel som krocket och liknande för att öka antalet besökare. 80% av 
besökarna var på genomresa och efterfrågade vägbeskrivning och information om 
mat och toalett på området eller utmed vägen.

Turiststugan hade begränsningar vad gäller arbetsmiljön.

Placering och uppskattad kostnad för en eventuell turiststuga vid Ljungbystopp 
2022

Placering av en eventuell tillfällig turistbyrå under sommaren 2022 föreslås på 
samma plats vid Ljungbystopp som tidigare, vid den lilla rastplatsen nedanför Max, 
då E4 och väg 25 korsas.

Uppskattade kostnader för eventuell Turiststuga 2022
(baserat på 2015’s års kostnader)

Hyra marknadsbod 9 000 kr
Inredning 10 000 kr
El 5 000 kr?
Bygglov och tillstånd 3 000 kr
Skyltmaterial 5 000 kr

Justetandés sign
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Förbrukningsmaterial 1 000 kr
mobiltelefon samt abonnemang 5 000 kr?
Personalkostnader inklusive arbetsgivaravgifter 215 timmar 60 000 kr
Totalt 93 000 kr

Uppskattad kontaktkostnad, vid en 25% ökning av besökare jämfört från 2015, blir 
465 kr per besökare.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Bedömd nytta

Då det redan finns en bemannad turistinformation utmed E4:an bedöms detta vara 
tillräckligt. Ljungby kommun vill istället uppmuntra till besök till den privata 
näringsidkaren som driver turistinformationen.

Erfarenheten från 2015 visar på en låg efterfrågan av en tillfälligt bemannad 
turistinformation. Detta kan jämföras med Halmstad som inte ser någon nytta med 
turistbyrå längs E6/väg 25.

Ljungby tourist center är bemannad och ger personlig service i Ljungby centrum 
över disk, per telefon och digitalt. De besökare som besöker Ljungby tourist center 
under sommartid kommer främst ifrån Tyskland och Danmark och är då redan på 
plats i destinationen.

Den utveckling av besöksservice som genomförs av Ljungby tourist center mot 
digital synlighet, fler infopoints samt mobil turistinformation ger en bättre 
flexibilitet och når fler.

Finansiering

En turistbyrå utmed E4:an inryms inte i förvaltningens budget.

Förvaltningens beredning

• Statistik, utvärdering och personalerfarenhet av turiststugan vid 
Ljungbystopp 2015

• Samtal med personal på Laganlands turistinformation,

• Omvärldsbevakning och samtal med andra kommuner längs E4 och väg 25 
hur de organiserar personlig besöksservice.

Förvaltningens förslag till beslut: Kultur' och fritidsnämnden beslutar att inte 
öppna en turistbyrå utmed E4:an eftersom genomförd utredning visar att nyttan är 
låg och kostnaden hög, samt att ytterligare en turistbyrå inte inryms i kultur- och 
fritidsnämndens budget.

Justerandes sign



14(23)ffl Ljungby 
5g kommun

Kultur- och fritidsnämnden

2022-05-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Beslutsunderlag
Utredning bemannad turistinformation utmed E4:an och förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2022-05-06.

Yrkanden
Dick Andersson (SD) och Pia Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut.

Nämnden ajournerar sig kl. 10.00-10.05.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§52 Dnr KFN2022-0064 041

Delårsrapport och ekonomisk åtgärdsplan 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att lyfta frågan med 
kommunledningen eftersom dessa driftsökningar inte är något som nämnden 
kunnat påverka och därmed anser att full kompensation bör ges till nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens förslag till ekonomisk åtgärdsplan 
och håller inne föreslagna föreningsstöd förutom anläggningsstödet, och tar upp 
ärendet igen vid sitt sammanträde i november 2022 för ny bedömning.

Kultur- och fritidsnämnden tar den budgeterade bufferten på 1 000 000 kr i 
anspråk för att täcka en del av beräknat underskott.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 §77 om datum för delårsbokslut och 
budgetuppföljning samt instruktion för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Där står 
också att om en nämnd vid årets första eller andra delårsrapport redovisar 
underskott utifrån budgetram överstigande 1 procent ska nämnden redovisa en 
åtgärdsplan till kommunstyrelsen. I april månads delårsrapport visar kultur- och 
fritidsnämndens prognos vid årets slut på ett underskott på cirka 1 500 000 kr 
vilket motsvara cirka 2 procent av nämndens totala budget.

Verksamhet Kulturhuset Grand prognostiseras med ett underskott på 500 000 kr 
gällande intäkter. Anläggningarna har betydligt högre driftskostnader än budgeterat 
vilket beror på att elkostnaderna har ökat med 40%, och även värme och 
vattenkostnader beräknas högre än tidigare. Prognosen beräknas till ett underskott 
på cirka 2 500 000 kr. Nämnden har en budgeterad buffert på cirka 1 000 000 kr 
som kan tas i anspråk men en åtgärdsplan för resterande underskott ska lämnas till 
kommunstyrelsen.

Förvaltningen föreslår att följande föreningsstöd hålls inne för att nå en budget i 
balans:

Anläggningsstöd
Investeringsstöd
Ledarutbildningsstöd
Större arrangemang
Studieförbund
TOTALT

1 000 000 kr 
200 000 kr 
80 000 kr 
80 000 kr 

300 000 kr 
1 660 000 kr

Justerandet sign
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Utöver detta så införs restriktioner gällande inköp och tillsättande av vikarier i 
verksamheterna.

Vid ekonomisk uppföljning efter oktober månad 2022 görs ny bedömning om 
ovanstående stöd kan betalas ut innevarande år.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
SKR Sveriges kommuner och regioner bedömer att kommunernas ekonomi 
försämras inför 2023 och framåt. Därför är det av största vikt att nämndens resultat 
2022 visar på en budget i balans.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2022-04-25 §77 Beslut angående delårsbokslut, budget
uppföljning och uppsiktsplikt

Förvaltningens tjänsteskrivelse med delårsrapport och prognos.

Yrkanden
Pia Johansson (S) och Ingegerd Malmqvist-Alfrid (V) yrkar att förvaltningen lyfter 
frågan gällande driftskostnader med kommunledningen eftersom detta inte är 
något som nämnden kunnat påverka.

Nämnden ajournerar sig kl. 10.55-11.00.

Skickas till
Kommunstyrelsen

i
Justerandes sign
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53 Dnr KFN2022-0042 041

Resultatbalansering 2021 till 2022 - Fördelning av 
överskott

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens förslag till fördelning av 
överskottet från 2021:

Projekt Bolmenled 250 000 kr
Lovaktiviteter 70 000 kr
Buffert 549 000 kr

TOTALT 869 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens resultat för 2021 hamnade på ett överskott på 998 000 
kr. För att en nämnd ska få ta med sig ett överskott krävs att nämnden i stort har 
uppnått budgeterat antal prestationer och antagna mål. Budgetmässiga över- eller 
underskott som understiger 0,5 procent av nämndernas bruttokostnad balanseras 
utan särskilda beslut. Det balanserade överskottet eller underskottet får inte 
överstiga en procent av respektive nämnds bruttokostnad. Kommunstyrelsen 
beslutade 2022-03-15 §56 att kultur- och fritidsnämnden får ta med 1% av 
nämndens bruttokostnad som är 869 000 kr.

Förvaltningen föreslår att 250 000 kr av dessa går till turistbyråns verksamhet för 
att fortsätta arbetet med projekt Bolmenled, 70 000 kr går till fritidsgården till 
lovaktiviteter och resterande 549 000 kr läggs till buffert centralt på förvaltnings
kontoret.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till fördelning av överskott från 2021.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

Justerand.es sign
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54 Dnr KFN2022-0053 805

Stöd till studieförbund och bygdegårdsföreningar 
baseras på 2020 års uppgifter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stöden till studieförbunden 2022 ska vara 
lika som 2020 års stödbelopp med anledning av pandemin.

Kultur- ocb fritidsnämnden beslutar att stöden till bygdegårdsföreningarna 2022 
ska vara lika som 2020 års stödbelopp med anledning av pandemin.

Sammanfattning av ärendet
Stöden till bygdegårdarna grundar sig delvis i föreningarnas uthyrning av och 
aktiviteter som bar skett i bygdegården. Under pandemin bar verksamheten i stor 
utsträckning begränsats.

Samma situation drabbar studieförbunden, inställda utbildningar i egen regi ocb i 
samverkan med andra föreningar har varit mer regel än undantag.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Effekterna av åtgärcier med anledning av Covid-19 kommer för många föreningar 
att ba en ekonomisk effekt under åtminstone 2022. Genom att använda 2020 års 
ansökningar som underlag ges ett oförändrat aktivitetsstöd till studieförbunden ocb 
bygdegårdarna.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Konsekvenserna för ett sänkt ekonomiskt stöd är svåra att fullt ut överblicka, men 
det kan bli en svårighet för bygdegårdarna att bibehålla sina lokaler ocb 
verksamhet. Studieförbundet har oftast mer kostnader för lokaler ocb 
anställdpersonal, för dem kommer minskade anslag från kommunen ha en stor 
effekt för kommande verksamhets år. Kostnaden för dessa åtgärder ryms i befintlig 
budget.
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§ 55 Dnr KFN2022-0059 800

Valärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande valärende för mandatperioden
2019-2022:

Vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Pia Johansson (S)

Ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Observatör i Sven och Ann-Margret Ljungbergs stiftelse 

Kontaktpolitiker till ungdomsrådet

Ulla-Britt Storck (S) 

Leif Salomonsson (S) 

Ulla Hansson (M)

Pia Johansson (S)

Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden och 
därmed behöver en ny ledamot samt en vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott väljas. Eftersom han suttit som observatör i 
Ljungbergs-stiftelsen behöver även en ny observatör väljas.

Rut Björkström (KD) och Saga Sunniva Bergh (V) är valda som kontaktpolitiker till 
ungdomsrådet. Eftersom Saga avsagt sig sina uppdrag i kultur- och fritidsnämnden 
behöver en kontaktpolitiker väljas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen.

IA
Justerand.es sign
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§56 Dnr KFN2022-0065 842

Information om verksamhet turistinformation 
2022 och 2023

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån ”Verksamhetsplanen för besöksnäringen” som är politisk antagen för åren 
2022 - 2024 arbetar förvaltningen med följande:

1. Besöksverksamhet

• Ljungby turistinformation med personlig besöksservice *

• Infopoints: Toftaholm herrgård, Bolmens camping, Hotell Terraza (2023), 
Ryssby hotel, Elinge Älgpark, Best Western Hotell Ljungby, Hägern bed 
and nature

• Servicepunkter: Lanthandlarna i Lidhult, Lagan, Tannåker, Agunnaryd, 
Ryssby, S:a Ljunga

• Broschyrställ: Sunnerbohallen, Ljungby Arena, Kommunhuset

• Mobil turistinformation

* Ljungby turistinformation med personlig besöksservice är under sommaren 2022 
och eventuellt under sommaren 2023 förlagd till kulturhuset Grand.

Öppettider sommaren 2022:

30 maj - 2 september mån-fre kl. 10-17, lö kl. 10-14

Hösten -22 och våren -23 personlig besöksservice sammanlagt 5-6 timmar fördelat 
under 2-3 dagar. Utökad service vid speciella aktiviteter och lov.

2. Utveckling

• Kulturturism med fokus på berättande och matkultur

• Vattennära naturturism

• Evenemang kring unga vuxna

• Besöksnäringen
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3. Marknadskommunikation

• Digitala kanaler som hemsidan, Natur kartan

• Sociala medier

• Broschyrer

• Annonsering

• Andra kampanjer

• Föreläsningar

• PR: journalistresor

4. Samverkan

• Destination Småland

• Smålands Sjörike

• Besöksnäring och föreningar

• Ljungby centrumförening

• Affärsutveckling; arbete mot researrangörer 

«■ Ljungby julby och Ljungby spökby

Justeran es sign
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57 Dnr KFN2022-0021 800

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ges följande information:

• Minnesanteckningar BRÅL 2022-05-13.

• Invigning Cliff Burton museum

Justeranges sign
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§58 Dnr KFN2022-0022 800

Meddelande

Beslut
Kultur' och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ges följande information:

• Svensk Scenskonst - Nyhetsbrev 2022-05-06.

• RF-SISU - Nyhetsbrev 2022-04-29

• KF 2022-04-25 §64 Revsionsberättelse och ansvarsfrihet

• KF 2022-04-25 §77 Delårsbokslut, budgetuppföljning och uppsiktsplikt

• KF 2022-04-25 §80 Val av ledamot till kultur- och fritidsnämnden

• KF 2022-04-25 §81 Val av 2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

• KF 2022-04-25 §84 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämnden

• Kultur- och fritidsförvaltningens vattenturné 30 maj - 1 juni 2022 med 
konserter och aktiviteter i Odensjö hembygdspark, Ryssbygården och 
Ljungby hembygdspark.

• Kulturskolans dansuppvisning ”A sky full of stars” den 29 maj på 
Kulturhuset Grand.

Justeranc
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