
 

  
A N T E C K N I N G A R  
2020-10-21 

1 (5) 

 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

Paulina Hallencreutz, Praktikant 
Emelie Olsson, Kulturstrateg 

 

 

 

 

     

POSTADRESS 
341 83  Ljungby  

BESÖKSADRESS 
Olofsgatan 9, 341 43 Ljungby 

TELEFON 
0372-78 90 00 vx 

ORG NR 
212000-0670 

E-POST 
kommunstyrelsen@ljungby.se 

WEBBPLATS 
www.ljungby.se 

BANKGIRO 
156-0879 

 

 

Kulturträff 2020-10-21 

Plats: Lokal16 
18 personer på plats och 2 personer på länk  
 
- Inledning med fika och diktläsning av Rama Alsayed  
- Presentationer av mötesdeltagare  
- Bildpresentation -  Varför en kulturplan och vad som hände 2018 - 2020. 
 

Samtal 

● Hur kan vi tillsammans utveckla kulturen i Ljungby kommun  

de kommande fyra åren? 

● Vilka kulturpolitiska prioriteringar ska göras? 

 

Marknadsföring av evenemang och anslag 

- Det finns fantastiska producenter, skapare och arrangörer i kommunen - 

konstföreningen, Ljungbergmuseet med flera. Kommunens uppgift: att underlätta för 

dessa! Det finns mycket redan nu. 

- Skapa en kulturbroschyr! 

- Alla ser inte det som står i Smålänningen. Skapa gemensam informationskanal. 

- Fyll på i kulturlivet! Skapa nätverk. Inom näringslivet finns ofta nätverksträffar, detta 

borde också finnas inom kulturlivet. Skapa ett evenemang med föreläsare eller annan 
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motivation till att närvara. Lyfta aktuella frågor. Även för att synkronisera 

arrangemangen.  

- Kommunikation och marknadsföring om vad som händer i stan är dålig. Även för 

kulturstöd. Bristande kunskap om sociala medier? Instagramkontot kan förbättras, 

slarvigt hanterat. Exempel: Sommaren 2020 fanns initiativ till hur unga vuxna kan 

delta mer i kulturens arbete. Sluta göra nya appar! Använd befintliga plattformar! 

- Förenkla för unga att se vilka möjligheter som finns: stöd och andra sätt att få hjälp. 

Ung under corona enklare att finansiera med Lokal 16-medel. Utveckla 

bidragssystemet.  

- Vad gör kommunikatörerna? För många anställda och för lite som görs och för lite 

som syns. Ingen tittar på hemsidan - det måste marknadsföras vad som förs ut!  

- Undvika revirtänk. Försöka samarbeta istället! Kulturinstanserna konkurrerar inte - 

de samverkar! Marknadsföring och spridning av information borde prioriteras högre. 

Konkurrens mellan evenemang gynnar troligen inte någon. 

Produktionsbolagsmodellen. Kulturen on-demand kan vara ett sätt att lyfta vad som 

händer. Integrationstänk. 

- Använd sponsorer. Idag tävlar företagen om att visa att de är engagerade.  

- Ljungbykanalen kan vara en bra resurs. Vilka kanaler finns i Ljungby? Många sidor! 

Finns ett sätt att samordna? Det skulle vara bra att ha en samlingsportal: inte alla 

städer har en egen radiokanal.  

- I skenet av coronakrisen görs många upptäckter om spridningsmöjligheter. Kanske 

borde alla kulturevenemang sändas live online?   

- Tillgängliggöra kulturen genom ljud och bild med möjlighet till redigering efteråt. 

Utvecklingspotential! 

 

Omdefiniera kulturen 

- 1%-regeln i relation till konsten i det offentliga rummet. Flödet i sociala medier lyfter 

ofta att det bara handlar om att köpa tavlor - kulturen så mycket mer.  
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- Konsten i Ljungby daterad - tavlor, statyer etc. Mer modern konst önskas från de 

unga. 

- Hållbar, närproducerad och närarrangerad kultur! Alla behöver inte åka iväg - men 

arenor behövs.  

- Dela upp kultur- och fritidsnämnden för att minska konkurrensen.  

- Kulturplanen blir lätt isolerad. Lätt i utkanten. Det räcker inte att endast denna 

förvaltning är engagerad, om Ljungby ska växa! För att ett samhälle ska kunna växa 

krävs kultur. En fråga riktad högre upp. Kulturen bör genomsyra och lyftas i hela 

kommunen, annars kommer vi inte växa.   

- Det stora politiska målet (35 000 2035) bör hänga samman med kulturen. Kulturen 

fyller en stor funktion både för nya och befintliga medborgare i kommunen.  

- Kulturen som resurs. Det arv som medborgarna själva skapar och bevarar bör 

förvaltas. Farligt att endast välja några få punkter.  

- Våga tänka på vinstpotential. Kulturturism. Mer och starkare resurstänk än vi har 

idag - vi måste också våga tänka nytt. Hårdare tag mot länsstyrelsen! Kultur måste få 

kosta! 

 

- Endast vissa delar av Ljungby prioriteras (väst kontra öst). Samarbete med föreningar 

och näringslivet, samarbete överhuvudtaget kan och bör förbättras. Kulturen är inte 

något som bara ska finnas, kulturen ska vara en resurs för medborgarna.  

- Vad hände med Aspebacken? 2015: många träffar men det som sas finns inte med i 

samtalet längre.  

- Vad satsar Ljungby på för att bli 35 000 invånare? Det räcker inte bara med bostäder. 

Det måste hända saker.  

- Ljungby Business Arena → Ljungby Culture Arena. Skapa en samarbetsplattform där 

näringsliv och andra organisationer kan samverka. 

- Prioriteringar bör göras demokratiskt. En stad kan inte enbart bygga sitt kulturarv på 

bara några få institutioner. Vad tycker medborgarna är intressant?  
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- Använda kulturen för att skapa arbetstillfällen - t ex. 1%-regeln, besöksnäringar, 

guidningar.  

 

Lokaler för kulturarbetare 

- Replokal för scenkonst är fortfarande svårt att hitta, förhoppningsvis kan Grand täcka 

detta men fler lokaler kanske behövs.  

- Kontor: inte enbart för enskilda. Möjligt att betala en summa i hyra för tillgång till 

flera olika lokaler: sammanträdesrum, förrådslokaler etc.  

- Kulturkollektiv med flexibla möjligheter.  

- Värna de redan existerande kulturlokalerna. Exempelvis Lokal 16 är extremt viktigt 

för unga vuxna.  

 

Kulturen i staden 

- Ljungby kommun skall nischa sig! Ljungbergmuseet och Sagobygden men också 

Ung Konst 2020 med stipendium.  

- Visa konst på stan; olika typer av konst.  

- Utnyttja järnvägsparken och paviljongen, kanske till dans.  

- Utomhuskonst (OpenArt i Örebro).  

- Konststad ett bra exempel på hur unga vuxnas konst kan främjas. Jfr 

Ljungbydagarna.  

 

Kultur i skolan 

- Skolan erbjuder inte så mycket kultur. Prova på-dagar önskas, även inom högstadiet 

och gymnasiet.  

- Äldre elever är bortglömda. Mindre kultur skapas och färre upptäcker kulturen.  

- Ta in föreläsare?  

- Jfr arbetsmässor, många branscher exkluderas. Visa att det går att arbeta med kultur.  

- Jättetråkigt att estetprogram och musikprofil läggs ner.  
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- Historiska miljöer och berättarutbudet riktat mot yngre barn (<10 år) exkluderar äldre 

barn och unga vuxna. Möjligt att marknadsföra och arrangera evenemang för unga 

vuxna? Visa historiska miljöer även för äldre barn.  

 

Sammanfattning  

Vad händer efter detta?  

Kulturplanen är inte skriven än! Alla dessa synpunkter kommer tas i beaktning, för att skapa 

det nya styrdokumentet. För det första kommer det nya dokumentet skickas ut på remiss, det 

vill säga det är möjligt att tycka till om den nya planen. 

I januari/februari 2021 tas beslut om den nya kulturplanen.  

Många av oss delar samma tankar. Många av oss delar också intressen, ett intresseområde är 

att skapa mångfald.  

Kvällen avslutades med två dikter av Rama Alsayed. 
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