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§97 Dnr KFN2022-0023 800

Fastställande av dagordning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger till en punkt gällande nämndinitiativet "Öppna 
bastun på badet" på dagordningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna genom Pia Johansson (S) lämnar in ett nämndinitiativ gällande 

"Öppna bastun på badet" på dagens sammanträde

L
Justerandes sign
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§98 Dnr KFN2022-0125 800

Verksamhetsplan - Uthyrning av Kulturhuset 
Grand och Godsmagasinet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den föreslagna verksamhetsplanen för 
uthyrning av Kulturhuset Grand och Godsmagasinet.

Sammanfattning av ärendet
Målet är att fortsatt kunna erbjuda Grand som kulturlokal till alla kulturaktörer 
som önskar nyttja lokalen och till rimliga priser. Utgångspunkten vid förändringen 
av hyrorna har varit den faktiska kostnaden för driften av Kulturhuset Grand. De 
föreslagna uthyrnings avgifterna KKN-prissättningen tas bort så kulturarrangörer 
utanför kommunen hamnar under företagskategorin. Lokala kulturarrangörer 
betalar föreningspriset. Vi har sett att begreppet KKN, Kreativa och kulturella 
näringar, har vidgats och innefattar helt nya kategorier och inte bara scenkonst och 
kultur. För att bättre kunna sätta en så rättvis prislista som möjligt, har vi tagit bort 
detta begrepp ur både prislista och verksamhetsplanen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Hyresavgiften sätts enligt förvaltningens förslag till prislista.
Hyresavgiften internt för kommunens verksamheter har samma avgift som 
förenings avgift.
De gamla hyresavgifterna gäller för bokningar gjorda före detta beslut, men dock 
längst till och med 2022-06-30.

Förvaltningens beredning

En uppdaterad 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. Arbetsgruppen har 
bestått av Carolina Lindén, scenmästare och Krister Miiller, verksamhetschef.

Justerandes
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-08
Förvaltningens förslag till ”Verksamhetsplan - Uthyrning av Kulturhuset Grand 
och Godsmagasinet”
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§99 Dnr KFN2022-0118 806

Uthyrningspriser Kulturhuset Grand

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fasttäller uthyrningsavgifter enligt förvaltningens 
förslag för Kulturhuset Grand.

Avgifterna gäller frän och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Prissättningen på uthyrningsavgifterna bör justeras eftersom internhyra och 
driftkostnader ökat under året.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Målet är att fortsatt kunna erbjuda Grand som kulturlokal till alla kulturaktörer 
som önskar nyttja lokalen och till rimliga priser. Utgångspunkten vid förändringen 
av hyrorna har varit den faktiska kostnaden för driften av Kulturhuset Grand. De 
föreslagna uthyrningsavgifterna KKN-prissättningen tas bort så kulturarrangörer 
utanför kommunen hamnar under företagskategorin. Lokala kulturarrangörer 
betalar föreningspriset. Vi har sett att begreppet KKN, Kreativa och kulturella 
näringar, har vidgats och innefattar helt nya kategorier och inte bara scenkonst och 
kultur. För att bättre kunna sätta en så rättvis prislista som möjligt, har vi tagit bort 
detta begrepp ur både prislista och verksamhetsplanen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Hyresavgiften sätts enligt föreslagen prislista framtagen av förvaltningen. 
Hyresavgiften internt för kommunens verksamheter har samma avgift som 
föreningsavgift.
De gamla hyresavgifterna gäller för bokningar gjorda före detta beslut, men dock 
längst till och med 2022-06-30.

Förvaltningens beredning

En uppdaterad 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. Arbetsgruppen har 
bestått av Carolina Linden, scenmästare och Krister Muller, verksamhetschef.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-08 
Prislista Kulturhuset Grand 2023 
Prisjämförelse 2022-2023

Jj
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§100 Dnr KFN2022-0066 806

Uthyrning till privatpersoner och 
uthyrningsavgifter Godsmagasinet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hyra ut Godsmagasinet till privatpersoner 
och fastställer uthyrningsavgifter enlig förvaltningens förslag.

Avgifterna gäller frän och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Godsmagasinet hyrs ut till föreningar, företag och kommunala verksamheter. Det 
finns en efterfrågan från privatpersoner att få hyra Godsmagasinet.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Godsmagasinet är en lokal som är lämplig att hyra ut till privata arrangemang och 
tillställningar. Kulturskolan disponerar Godsmagasinet på vardagarseftermiddagar. 
Resterande tid är lämplig att hyra ut till företag, föreningar och privatpersoner. Det 
finns en efterfrågan från privatpersoner om att hyra lokalen. Vi ser inte att detta 
medför illojal konkurrens till näringslivet, eftersom de föreslagna priserna är satta i 
jämförelse med andra samlingslokaler som går att hyra i Ljungby.

Hyresavgiften för privatpersoner föreslås till 350/timme. 1 den avgiften ingår 
Godsmagasinets lokaler inklusive möblemang och befintlig teknik. Städning kan 
köpas till enligt tidigare beslut.

Kommunens verksamheter har möjlighet att hyra lokalerna och hyresavgiften 
föreslås prissättas till samma belopp som föreningsavgiften 250 kr/timme.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-08 
Prislista Godsmagasinet 2023
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§ 101 Dnr KFN2022-0119 806

Uthyrningsavgifter Köpingsgården 

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hyra ut Köpingsgården till föreningar och 
företag, samt fastställer uthyrningsavgifter enligt förvaltningens förslag.

Avgifterna gäller från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Köpingsgården är en del i kulturskolans lokaler och inrymmer den tidigare och 
vackra fullmäktigesalen. Denna lokal kan med fördel hyras ut till föreningar, 
företag och privatpersoner. Det finns ingen hiss till andra våningen och denna 
begränsning måste det upplysas om inför en eventuell uthyrning. Det är angenämt 
att låta fler ta del av den fina kulturmiljön som fullmäktige salen ger.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Hyresavgiften sätts enligt föreslagen prislista framtagen av förvaltningen.
I avgifterna ingår fullmäktigesalen i Köpingsgården inklusive möblemang.
Till kommunens egna verksamheter föreslås samma prissättning som 
föreningsavgiften 250 kr/timme.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-08.
Prislista Köpingsgården 2023
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§102 Dnr KFN2022-0115 805

Berättarnätet Kronobergs ansökan om extra 
verksamhetsbidrag för år 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar inget extra verksamhetsstöd till Berättarnätet 
Kronoberg för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Berättarnätet Kronoberg erhöll år 2021 ett kommunalt stöd, 155 000 kr, för 
negativa effekter av Corona pandemin. Bidraget togs från avsatta medel av kultur- 
och fritidsnämndens hyreskompensation för Eskilsgård. Föreningen söker åter 
extra verksamhetsstöd om 155 000 kr för året 2022.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med Berättarnätet Kronoberg 
upprättat ett avtal ”Långsiktigt kulturstöd 2022” som reglerar ekonomiskt stöd, 
kommunalt uppdrag och köp av tjänster, totalt drygt 1 mkr.

Verksamhetsdialog mellan Berättarnätet Kronoberg, Region Kronoberg och 
Ljungby kommun hölls 22-11-10 och då framkom "Verksamheten har inga akuta 
ekonomiska utmaningar att lyfta”.

Kultur-och fritidsnämnden har internhyra för Ljungby gamla torg och därmed 
också hyreskostnad för Eskilsgård. Nämnden har erhållit 155 000 kr i 
lokalkompensation för Eskilsgård.

Berättarnätet Kronoberg kommer att hyra Eskilsgård från 2023-06-01 och under 
förutsättning att renoveringen är klar.

Under 2022 har kultur-och fritidsnämnden inte utbetalat några bidrag med 
anledning av pandemieffekter.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-28.
Långsiktigt kulturstöd, avtal mellan Ljungby kommun, kultur- och fritidsnämnd 
och Berättarnätet Kronoberg 2022.
Verksamhetsdialog Berättarnätet Kronoberg 22-11-10.

Justerandes sign
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Skickas till
Berättarnätet Kronoberg
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§103 Dnr KFN2022-0061 800

Policy för konkurrensutsättning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan för 
konkurrensutsättning enligt uppdrag från kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att godkänna Policy för 
konkurrensutsättning och som gäller från 2022-06-01. Konkurrensutsättning 
innebär att olika aktörer, såväl kommunen som privata, tillåts att konkurrera om 
att leverera en nyttighet. Genom policyn har ett verktyg inrättats för att systematiskt 
pröva om andra än kommunen skall driva en helt eller delvis offentligt finansierad 
verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 att ge respektive nämnd 
och kommunstyrelse i uppdrag att upprätta planer för konkurrensutsättning under 
2022.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kultur- och fritidsnämndens samtliga verksamheter kan konkurrensutsättas.

Kultur- och fritidsnämnden har genom ett så kallat IOP-avtal, idéburet offentligt 
partnerskap, förlagt delar av biblioteksuppdraget till föreningslivet i Ryssby. Ryssby 
IOP-bibliotek köper in och lånar ut böcker och är en social mötesplats.

Kultur- och fritidsnämnden har genom ett tjänstekoncessions avtal lagt ut 
Hembygdsparkens kiosk- och caféverksamhet, evenemang och aktiviteter till privat 
aktör.

Kulturskolan köper pedagogtjänster av Ljungbergsmuseet och Berättarnätet 
Kronoberg.

Privatpersoner och föreningslivet sköter bad- och kanotrastplatser.

I början av 2023 kommer kultur- och fritidsnämnden genom ett lOP- avtal bedriva 
fritidsgård via föreningslivet i Lagan.

För några år sedan bedrevs bowlingverksamheten av en privat entreprenör och 
enligt en så kallad tjänstekoncession. Tyvärr finns inte förutsättningarna i 
nuvarande bowlinghall för att bedriva verksamheten med ekonomisk bärighet. Det 
är mycket viktigt att den nya bowlinghallen byggs så att förutsättningarna för en 
god lönsamhet finns för en privat aktör.
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Möjligheten finns att extern aktör kan bedriva caféverksamhet i både kulturhuset 
Grand och Ljunghy bibliotek.

Actic Sverige AB har sagt upp avtalet med Ljungby kommun och därför planerar 
kultur- och fritidsnämnden att ny aktör driver träningsanläggning i 
Sunnerbohallen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-30.
Kommunfullmäktige protokoll 2022-4-25 § 72.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Justerand.es sign 7
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104 Dnr KFN2022-0062 042

Internkontroll 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av den interna kontrollen för
2022.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska varje är anta en särskild plan för nästkommande års granskning/ 
uppföljning av den interna kontrollen.

I planen ska framgå: vad som ska granskas under året, vilka rutiner och/ eller 
system som berörs, vilka kontrollmoment som skall granskas, vem/ vilka som är 
ansvariga för granskningen, när granskningen skall rapporteras till nämnden.

I verksamhetsplanen för 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden om följande 
internkontroll:

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskydds- 
förordningen (GDPR). En förvaltningsövergripande revision fann att Ljungby 
kommun har brister i följsamheten av förordningen. Kultur- och fritidsnämnden 
kommer under året att utbilda personalen i förordningen och kontinuerligt följa 
upp avvikelserapporteringen.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kommunens dataskyddsombud har tagit fram en digital utbildning och 
förvaltningen tillsammans med ombudet har besökt alla verksamheters 
arbetsplatsträffar och informerat om hur vi ska hantera personuppgifter och 
informerat om utbildningen som samtliga i förvaltningen därefter har genomfört.

I utbildningen ges information om hur vi ska hantera personuppgifter på ett säkert 
och korrekt sätt. Utbildningen ger ökad förståelse för vad en personuppgift är och 
hur man ska agera när man kommer i kontakt med personuppgifter i sitt arbete.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-29.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen.

Justerandes sigit
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§105 Dnr KFN2022-0037 041

Budget och verksamhetsplan 2023

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den av förvaltningen föreslagna 
budgetfördelningen och verksamhetenplanen för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för verksamhetsplanen och den föreslagna 
budgetfördelningen för 2023.

Kultur- och fritidsnämndens budget förändras enligt följande:
Demografifaktor justering 2021 6 000 kr
Demografifaktor justering 2022 25 000 kr
Demografifaktor 2023 81 000 kr
Löneökning 1 144 000 kr
Höjda pensionskostnader 1 351 000 kr
Höjda sociala avgifter ungdomar 227 000 kr
Städorganisation - 1 409 000 kr
Inflationskompensation 2 235 000 kr
Kapitalkostnadskompensation 1 657 000 kr
Kompensation internhyra 2 000 000 kr
Höjd internränta 1 735 000 kr
IT-licenser 108 000 kr
Kontorsmaterial - 8 000 kr
Teater 16 690 000 kr
Fritidsgård Lagan 321 000 kr
Budgetanpassning -651 000 kr
Total budget 2023 85 944 000 kr

Till sammanträdet lämnades skrivelser från de fackliga organisationerna DIK, 
Vision och Kommunal där de informerar om oron hos personalen i 
verksamheterna angående de ökade kostnaderna och att hålla en budget i balans 
2023.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till budgetfördelning och verksamhetsplan för 2023.
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Skickas till
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen.

usterandes sii
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§106 Dnr KFN2022-0124 816

Uppdrag från planeringsdirektiv - Fritidsgård i 
serviceorterna, i första hand Lagan

Beslut
Kultur-och fritidsnämnden godkänner IOP-avtalet med Fritidsgården i Lagan, ideell 
förening.

Sammanfattning av ärendet
I Planeringsdirektivet 2023-2027 avsätts 321 000 kr till fritidsgård i serviceorterna, 
i första hand i Lagan, för år 2023 och framåt.

Föreningen Fritidsgården i Lagan, ideell förening inkom 2022-04-29 med en 
skrivelse om önskemål om ekonomiskt stöd för att bedriva en fritidsgård i Lagan. 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt 22-05-25 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten för IOP-avtal med föreningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-21 om ekonomiskt bidrag till den 
föreningsdrivna fritidsgården i Lagan.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Fritidsgården i Lagan, ideell förening och kultur- och fritidsförvaltningen har nu 
tagit fram ett förslag till IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) som sträcker sig 
mellan 230101-251231.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

321 000 kr per år har kommunfullmäktige avsatt i kultur- och fritidsnämndens 
budget.

Förvaltningens beredning

Konsulterat Anders Jönsson, Companion
Samarbete mellan förvaltningen och Fritidsgården i Lagan, ideell förening.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-30. 
Kommunfullmäktige Planeringsdirektiv med budget 2023-2027

Yrkanden
Rut Björkström (KD) yrkar bifall till förslaget.
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§ 107 Dnr KFN2022-0096 860

Ljungby hembygdsförenings ansökan om 
överenskommelse enligt IOP Idéburet offentligt 
partnerskap

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte inga ett avtal enligt IOP Ljungby 
Hembygdsförening eftersom förutsättningarna enligt IOP i dagsläget saknas.

Reservationer
Pia Johansson (S), Ulla-Britt Storck (S), Leif Salomonsson (S) och Ingegerd 
Malmqvist-Alfrid (V) reserverar sig beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby hembygdsförening har gjort en ansökan till Ljungby kommuns 
ledning/Jennie Vidal 2022-10-09 om att ingå ett avtal enligt IOP, idéburet 
offentligt partnerskap, med Ljungby kommun för verksamheten Ljungby museum. 
Ärendet överlämnades till kultur- och fritidsnämnden 2022-10-12 för hantering på 
uppdrag av budgetberedningen.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2022-09-28 att erbjuda Ljungby hembygds
förening ett avtal om långsiktigt kulturstöd samt, att nuvarande stöd till hyra och el 
beviljades för 2022 och 2023. Nämnden beslutade också att inte bevilja kommunalt 
stöd till personalkostnader. Hyreskostnad och el uppgår idag till 136 000 kr.

Ljungby hembygdsförening har 2022-11-25 inkommit med ett förslag till IOP avtal, 
se bilaga. Man räknar med inkomster från Ljungby kommun med 163 000 +
150 000 kr årligen under 3 år. Föreningen har själva intäkter i form av entréer, 
medlemsavgifter, uthyrning av lokal och försäljning sammanlagt 32 200 kr årligen. 
Därutöver bidrar föreningen med förtroendevalda, frivilliginsatser, anställda, 
utställningar, teman, guidning. Föreningen kommer att erbjuda guidning av 
lågstadieklasser och SFI-grupper, samt besöka äldreboenden. Erbjuda lärare på 
lågstadiet och SFI till inspirationsträff på museet, tillsyn och ordning av de två 
hembygdsstugorna i Hembygdsparken.

Sedan flertalet år tillbaka finns ett avtal med skolorna om guidade besök på museet 
till arvode av 200 kr för en skolklass. Enligt uppgift från föreningen kommer 
skolans verksamheter mycket sällan till museet.
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Anders Jönsson, Companion, har konsulterats av både kultur- och 
fritidsförvaltningen och Ljungby hembygdsförening. Anders Jönsson ser att på lite 
längre sikt kan ett IOP-avtal vara möjligt, men han uttrycker viss tveksamhet om ett 
partnerskap på lika villkor i dagsläget kan uppnås. Föreningen och Ljungby 
kommun behöver under en längre tid hitta samverkansformer för ett partnerskap.

Sveriges Kommuner och Regioners rapport ”Utveckla idéburet offentligt 
partnerskap i kommuner, landsting och regioner”, identifieras kriterier som stöd 
för ett IOP, bland annat:

• IOP är inte del av grundfinansiering till civilsamhällets organisationer 
(normerat föreningsbidrag)

• IOP är inte ett köp av tjänst eller verksamhet, utan en samfinansierad 
insats eller verksamhet med ambitionen att utvecklas och fungera över tid

• IOP bygger på ett gemensamt samverkansbehov

Ljungby hembygdsförening har under många år tillbaka fått ekonomiskt stöd till 
hyra och el. I deras ansökan om ekonomist stöd till personalkostnader framkom att 
föreningen inte har råd att betala personalkostnaderna och att personalen därför 
måste sägas upp till årsskiftet. Det är förståeligt att föreningen söker olika lösningar 
för att bibehålla personalen. Men ett IOP är inget alternativ och löser inte den 
ekonomiska problematiken. Tillsammans behöver vi finna former för en 
samfinansierad insats eller verksamhet med ambitionen att utvecklas och fungera 
över tid.

Förvaltningens beredning

Presidiet för kultur- och fritidsnämnden träffar föreningen 2022-12-12.
Flertal telefonsamtal med Lena Bergman styrelseledamot i Ljungby hembygds
förening.
Flertal samtal och sittningar med Anders Jönsson, Companion.
En sittning med Nils-Göran Jonasson, barn-och utbildningschef och Jennie Vidal, 
ko m m undir ektör.
Rapporten ”Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och 
regioner. SKR 2017.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-09-28.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-09.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen 
Ljungby hembygdsförening
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108 Dnr KFN2022-0116 805

Långsiktigt kulturstöd Teater 16 2023-2024

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet med Teater 16 för åren 2023 - 2024. 
Uppföljning av avtalet görs i november månad 2024.

Sammanfattning av ärendet
Teaterlö har fätt utökat bidrag enligt planeringsdirektivet för 2023 med 690 000 
kronor för åren 2023 - 2024. Ett förslag på nytt avtal har tagits fram för 
godkännande.

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 föreningen Teaterlö.

Förändringar i avtalet:

• Månad för utbetalning flyttas fram till februari i stället för maj månad. 
Utbetalningen kan enbart göras efter att samtliga dokument som efterfrågas 
lämnats in.

• Det totala bidraget ändras från 490 000 kronor till 1 180 000 kronor för
åren 2023 - 2024.

Förvaltningens beredning

Kulturstrateg har haft dialog med Teaterlö verksamhetsledare Jonas Jansson i 
samband med formuleringen av nytt avtal för åren 2023 - 2024

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-05.
Förslag Långsiktigt kulturstöd 2023 - 2024 Teaterlö

Skickas till
Teater 16.
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§109 Dnr KFN2022-0126 828

Nämndinitiativ - Öppna bastun på badet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar upp ärendet på arbetsutskottets sammanträde i 
februari 2023

Sammanfattning av ärendet
På dagens sammanträde lämnar Socialdemokraterna ett nämndinitiativ angående 
"Öppna bastun på badet". De anser att det är orimligt att förvaltningen ska bära de 
ökade driftskostnaderna då det inte är något som de kan styra över
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§110 Dnr KFN2022-0024 800

Ekonomiuppföljning till och med november 2022

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens redogör för ekonomiuppföljningen till och med november samt 
prognos för 2022.

Skickas till
Kom m u nstyrelsen.

Justerandes sign
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§111 Dnr KFN2022-0021 800

Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information redovisas:

• Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet 2022-11-18 inklusive 
presentation, inbrottsstatistik och statistik brott i nära relation.

® Minnesanteckningar presidieträff KS, TN, MOB, KFN 2022-11-14.

• OP-projekten - info till politiken november 2022

• Mötesanteckningar presidieöverläggning Sagobygdskommunerna och 
Region Kronoberg 2022-10-20.

• Mötesanteckningar presidieöverläggning Ljungby kommun och Region 
Kronoberg 2022-10-20.
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§ 112 Dnr KFN2022-0022 800

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information redovisas:

• Internationell PR 2022 - resultat PR-arbetet 2022.

• Sveriges mest avmålade stad, ny konstrunda invigd 3 december 2022.

• Svensk Scenkonst - nyhetsbrev 2022-11-15 och 2022-11-21.

• RF-SISU - nyhetsbrev 2022-11-25.

® MUCF - nyhetsbrev 2022-11-29.

• Kulturskolans evenemang julen 2022.

• Evenemang på Grand december 2022.


