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Medborgarförslag - Låt Kajsa Kavat bli ett centrum för
barnteater och kultur
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå idén om att låta förskolan Kajsa
Kavat bli ett centrum för barnteater och kultur.
Sammanfattning av ärendet
En medborgare har lämnar ett förslag om att låta förskolan Kajsa Kavat bli ett
centrum för barnkultur samt fungera som en filial till kulturhuset Grand.
Medborgaren motiverar förslaget med att Kajsa Kavat har en utmärkt placering
med bra anslutning till Kulturskolan, Godsmagasinet och Grand. Hen ser även
möjligheterna i hur utemiljön skulle kunna nyttjas på ett bra sätt.
Medborgaren skriver även i sin motivering: ”Enligt en LO-rapport skriver SVD
den 26 februari 2019 att den typiske kulturkonsumenten är högutbildad, kvinna
och storstadsbo. Att därmed främja kultur för att utveckla en större befolknings
mängd är en viktig pusselbit för att få kvalificerad arbetskraft att flytta hit. Med
de inflyttade följer också ofta barn, och att i förlängningen (vid sidan om Grands
nyrenovering samt en väl fungerande kulturskola) också satsa på de yngre
bamen borde vara en god investering för framtiden.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Det finns redan ett flertal utpekade strategiska platser där Ljungby kommun
bedriver eller främjar bamkulturell verksamhet. Dessa platser finns i Ljungby
huvudbiblioteks bamavdelning, kulturskolans lokaler och i Godsmagasinet, där
det bland annat arrangeras barnteatrar. Dessutom ger Ljungby kommun stora
bidrag till de två länsorganisationerna Ljungbergmuseet och Berättamätet
Kronoberg, som båda har i uppdrag att främja bamkulturell verksamhet.
Att etablera ett särskilt barnkulturcentrum i en ny byggnad är en spämiande
tanke och skulle kunna passa väl in i det kulturella kvarter som där nu har
bildats med Grand, Godsmagasinet och Kulturskolan. Om ett bamkulturcentrum
ska skapas, i samma fastighet som förskolan Kajsa Kavat har bedrivits i, finns
det dock många frågor att reda ut. En första fråga är vem ska äga och driva
verksamheten?
I Ljungby kommuns verksamhetsplan för lokalförsörjning poängteras att
kommunen ska använda kommunens resurser på bästa sätt. Där det går ska vi
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samlokalisera för att få en hög nyttj andegrad i de kommunala lokalerna.
Eftersom det i dagsläget redan finns flera olika platser för barnkultur som ännu
inte är fullt nyttjade och utvecklade ser förvaltningen inget behov, i dagsläget,
av att starta upp ett eget hus.
I Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för kultur 2018 - 2020 finns det
inte heller någon uttalad utvecklingsprioritet för ”etablering av ett barnkulturcentrum”.
Den andra tanken som medborgaren lyfter fram om att locka målgruppen unga,
högskoleutbildade kvinnor faller väl in med kommunens vision och stämmer
även väl överens med fokusområdet ”unga vuxna”. Förvaltningen ser dock inget
hinder i att den önskade målgruppen söker de lediga tjänster som dyker upp i de
verksamheter som idag bedriver bamkulturverksamhet. Exempelvis kommer en
ny tjänst som scenmästare att utlysas inom det här året.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-22.
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