
LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-02-26

1(18)

Kultur- och fritidsnämnden

Tid och plats

Beslutande

Övriga
deltagande

Åhörare

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

26 februari 2020, kl.08.15-11.45.
Läsrummet, Ljungbybibliotek, Södra järnvägsgatan 8, Ljungby

Ulla Hansson (M), ordförande 
Rut Björkström (KD) 1 :e vice ordförande 
Matija Rafaj (S) 2:e vice ordförande 
Ann-Kristin Petersson (M)
Johan Ederström (M)
Gumiel Nilsson (C)
Pia Johansson (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Saga Sunni va Bergh (V)
Dick Andersson (SD)
Christer Larsson (SD)

Bemt Danielsson (S) ej tjänstgörande ersättare 
Leif Salomonsson (S) ej tjänstgörande ersättare 
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef 
Ann-Kristin Gunnarsson, förvaltningssekreterare 
Christer Karlsson, fritidsstrateg 
Krister Muller, kulturskolechef 
Bemt Gudmundsson, anläggningschef 
Helena Persson, fritidsgårdschef 
Monica Fransson, turi sms amordnare

Gunnel Nilsson (C)

Kultur- och fritidsförvaltningen måndag 2 mars 2020, kl.l 1.00.

Tid och plats

Beslutande

Övriga
deltagande

Åhörare

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Ordförande

Sekreterare

Justerare Gunnel Nilsson (C)

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-02-26

2(18)
III

Kultur- och fritidsnämnden

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla

Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 26 februari 2020
Tillkännagivandet
publicerat 2020-03-02

Överklagningstid 2020-03-02 - 2020-03-23

Tillkännagivandet
avpublicerat

Förvaringsplats 
för protokollet

2020-03-24

Kultur- och fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, Ljungby

Underskrift Ann-Kristin Gunnarsson

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-02-26

3(18)

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendelista
Fastställande av dagordning....................................................................................... 4

Motion om cykelutlåning............................................................................................5

Uppdrag om utredning av granulat.............................................................................6

Drift bowlinghall.......................................................................................................... 8
Nämndinitiativ om investering av hockeysarg/upprustning friidrottsarenan...... 9

Skrivelse om inköp av vattenrutschbanor.............................................................. 10

Förstudie kvarteret Fritiden..................................................................................... 11

Internkontroll 2020....................................................................................................  12
Årsbokslut 2020.......................................................................................................... 13

Resultatblansering investering/drift..........................................................................14

Verksamhetsuppföljning fritidsstrateg.................................................................... 15

Uppdrag om möjligheterna att driva bibliotek i Ryssby med IOP.......................16

Information från presidie och rådsrepresentanter................................................... 17

Meddelande.................................................................................................................18

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-02-26

4(18)

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 1

Fastställande av dagordning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lyfter ur punkt 11 Uppföljning verksamhetsplan för 
kultur och punkt 13 Delegationsärenden från dagens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Punkterna 11 Uppföljning verksamhetsplan för kultur och punkt 13 
Delegationsärenden föreslås lyftas ur från dagordningen.

Justerandes sign
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KFN § 2 2019/KOF0105 840

Motion om cykelutlåning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta att utreda 
motionen om cykelutlåning.

Sammanfattning av ärendet
2019-12-06 inkom en motion från Socialdemokraterna avseende utlåning/ 
uthyrning av cyklar till både medborgare och besökare liknande det som finns i 
andra kommuner. Ett lånecykelsystem där cyklar står utplacerade på strategiska 
platser och kunden låser upp cykeln via app/kod och lämnar tillbaka på angiven 
plats. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att motionen utreds eftersom 
det kan innebära att kommunen blir mer attraktiv för besökare och medborgare.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08.
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-15, § 2.

Yrkanden
Matija Rafaj (S) yrkar bifall till motionen.

Skickas till
Kommunfullmäktige.

'-Justerandes sign
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KFN § 3 2019/KOF0078 826

Uppdrag om utredning av granulat

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utredningen är genomförd samt ger 
förvaltningen i uppdrag att:
1. Identifiera antalet dagvattenbrunnar i anslutning till konstgräsplaner och 
att installera granulatfällor där det är lämpligt.
2. I arbetet samverka med kommunens miljöinspektörer.
3. Vidareutbilda driftpersonalen och skapa nya rutiner för den dagliga 
skötseln av konstgräsplanema och den maskinpark som används.
4. Se över vilka ytterligare åtgärder som kan utföras för att minska spillet 
av granulat.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka 
material som har mindre miljöpåverkan än gummigranulat, samt vilka åtgärder 
och vilken kostnad som skulle behövas för ett materialbyte.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Mycket är på gång inom fyllnadsmaterial till konstgräsplaner och en fortsatt 
omvärldsbevakning kommer vara viktig. Det finns mycket som talar för att 
tålamod i frågan om gummigranulat är befogat. Ett snabbt byte av 
fyllnadsmaterial kan ge mer tunga ekonomiska effekter än rent ekologiska. 
Något som glöms bort är att mikroplasten från en konstgräsplan även kommer 
från själva grässtråna och som till sin utformning och storlek är mycket svåra att 
fånga upp samt att de inte går att återanvända.
I arbetet med utredningen har många olika studier, rapporter och artiklar i 
området läst igenom. Dessa olika studier påtalar att tidigare siffror angående 
gummigranulatets påverkan är kraftigt överdrivna. I en av de första studierna om 
mikroplaster från 2017 med uppgifter från 2016 som inte kan verifieras då 
uppgifterna betecknas som ”no data”, angavs det att 1,6 - 2,4 ton/år per 11 
spelplan slapp ut i vattenmiljön. Detta har sedan revideras i juni 2019 till ca 534 
kg/år och i en dansk studie är man nere på 36 kg/år, per 11-spelplan. En 
gemensam nämnare framträder i dokumenten om vilka insatser som har störst 
betydelse för att minska spillet och det är fysiska åtgärder i närmiljön och den 
dagliga skötseln av konstgräsplaner, exempelvis i form av att maskiner borstas 
av i anslutning till konstgräsplanen, sarger nederst vid staket så att snö
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och smältvatten hindras att föra med sig granulat ut från planområdet. Att 
snöskottningen av konstgräsplanema genomförs i begränsad omfattning och att 
den snö som skottas utanför planen samlas på en speciellt anpassad yta. Samt att 
granulatfällor installeras i dagvattenbrunnar för att kunna återföras till 
konstgräsplanen. Ny uppsamlare är inköpt till Lagavallen i oktober 2018 den 
samlar upp granulat som rensas och kan återföras till planen. Senaste inköp av 
granulat till Lagavallen var då planen renoverades 2016 i samband med 
nybyggnation av hybridgräs och läktare.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-17.
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-15, § 3.

^-Justerandes sign
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KFN § 4 2020/KOF0006 828

Drift bowlinghall

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bowlingverksamheten tillsvidare drivs i 
kommunal regi.

Jäv
Matija Rafaj (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Sedan många år tillbaka har bowlinghallen drivits av privata entreprenörer. Den 
senaste entreprenören avslutade sitt uppdrag 2019-05-31. Fram till dess att ny 
entreprenör kunde ta över driften av bowlingverksamheten, anställde vi tillfälligt 
personal för att lösa föreningslivets behov av tider för träning och seriespel.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Under slutet av 2019 har en upphandling av driften av bowlinghallen skett. 
Aiitalet anbudsgivare var lågt, ett anbud inkom och det anbudet levde inte upp 
till kraven i förfrågningsunderlaget vilket gjorde att anbudet inte godkändes. 
Efter bokslutet visar det ekonomiska resultatet av driften att bowlinghallen med 
nuvarande upplägg visar plus minus noll. Det finns förutsättningar att driva 
verksamheten utan ekonomiska förluster. En fortsatt kommunal drift med ökad 
tillgänglighet kommer kräva någon fler anställd för att klara öppethållande sex 
dagar per vecka och möjligheten att öppna upp för fler bokningsbara tider ges 
därmed.
Kultur- och fritidsnämnden tar i februari beslut om att inleda investerings- 
processens första steg en så kallad ”förstudie” av Kv. Fritiden. Om den 
befintliga bowlinghallen byggs om och anpassas mer till den verksamhet som 
utövas finns det stora fördelar i att inte vara fast i ett avtal med en privat 
entreprenör.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-03.

Justerandes sign
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KFN § 5 2019/KOF0083 829

Nämndinitiativ om investering av hockeysarg/upprustning 
friidrottsarenan

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Sverigedemokraternas förslag om 
omfördelning av medel för inköp av sarg för att möjliggöra SM tävlingar på 
Sunnerbovallen.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna yrkar i ett nämndinitiativ att omfördela medel från 
investering i en ny hockeysarg, till förmån för en uppdatering av friidrottsarenan 
till SM-nivå. Ljungby friidrottsklubb har ansökt om att anordna SM i mångkamp 
i augusti 2020 och det finns vissa brister i den befintliga friidrottsarena som 
behöver åtgärdas.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Ljungby Friidrottsklubb har under 2019 uppvaktat Ljungby kommun med 
anledning av deras ansökan om att stå värd för SM i mångkamp. Efter samråd 
med bland annat Svenska Friidrottsförbundet konstateras att friidrottsarenan 
måste uppdateras med ny kastbur inklusive installation, åtgärda felaktigt 
upplopp för stavhopp och längdhopp samt ny spikskyddsmatta till stavhoppet. 
Uppdateringen av Sunnerbovallen för att klara kraven för SM i mångkamp 
kostar cirka 500 000 kr. Dessa åtgärder finansieras genom gemensamma 
investeringsmedel och budgeterade verksamhetsanpassningsmedel.

En ny sarg till B-hallen i Ljungby Arena är helt nödvändig att köpas in så att 
brister i säkerheten för skridskoåkare åtgärdas och det kan inte skjutas fram 
ytterligare.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tj än steskri velse 2020-02-05.
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12, § 8.

Skickas till
Ljungby friidrottsklubb.
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KFN § 6 2020/KOF0003 822

Skrivelse om inköp av vattenrutschbanor

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar socialdemokraterna for skrivelsen och 
konstaterar att vattenmtschbanan inte längre går att köpa.

Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) har inkommit med skrivelse 2020-01-16 om att 
socialdemokraterna vill att kultur- och fritidsförvaltningen skyndsamt utreder 
om det fnms möjlighet till ett inköp av begagnade vattenrutschbanor på Blocket 
och vad som skulle krävas.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltningen har varit i kontakt med säljaren av vattenmtschbanan som uppger 
att den är såld.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-13.
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12, §11.

Justerandes sign
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KFN § 7 2020/KQF0007 820

Förstudie kvarteret Fritiden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att beställa en förstudie av multihall och 
parkeringsytor inom Kv. Fritiden av tekniska nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att beställa en förstudie av simanläggning 
inom Kv. Fritiden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att beställa en förstudie av Sunnerbohallen 
med bowlinghall.

Sammanfattning av ärendet
Ett omfattande arbete kring en förstudie av kvarteret Fritiden har genomförts i 
olika omgångar från 2007, 2013 och fram till och med 2018.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Med det omfattande underlag som finns för Kv. Fritiden är en ny multihall, 
simanläggning, anpassning av befintlig sportanläggning med bowling och 
parkeringsytor de väsentliga delarna i det fortsatta arbetet.

Förvaltningens beredning
Intervjuer med ideella föreningar om deras förutsättning till att bedriva sin 
verksamhet och hur de ser på framtiden. Måttboken som en del av underlaget till 
lokalens funktioner.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-13.

Skickas till
Kommunstyrelsen.
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KFN § 8

Internkontroll 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att interkontrollen 2020 är att granska hur 
förvaltning och nämnd följer Barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska varje år 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
•

Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer senast 
den 31 december tillsammans med rapport angående resultatet av det gångna 
årets granskning.

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag. Förvaltningen möter många 
barn i verksamheten och nämnden tar beslut som direkt eller indirekt rör barn. 
Frågan är om nämnd och förvaltningen till fullt ut följer barnkonventionen och 
om det finns brister som måste åtgärdas?

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskri velse 2020-02-13.
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-12, § 10.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen.

Justerandes sign
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KFN § 9 2020/KOF0005 041

Årsbokslut 2020

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsbokslutet för 2019 innehållande 
ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse och måluppfyllning.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för det ekonomiska utfallet både för 
drift och investeringar, verksamhetsberättelse och mål uppfyllnad för 2019.

Beslutsunderlag
Förvaltningens ekonomiska sammanställning, verksamhetsberättelse och 
måluppfyllelse.

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen.
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KFN § 10

Resultatblansering investering/drift

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för inlämnat förslag till resultatbalansering för drift och 
investering.

Justerandes sign
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Verksamhetsuppföljning fritidsstrateg

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsstrateg Christer Karlsson redogör för uppföljning av sitt 
verksamhetsområde.

Justerandes sign
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KFN § 12

Uppdrag om möjligheterna att driva bibliotek i Ryssby 
med IOP

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Den 5 november 2019 inkom följande uppdrag från alliansen genom kultur- och 
fritidsnämndens ordförande:
I budgeten för 2020 beslutades att biblioteket i Ryssby ska läggas ner som en del 
i arbetet med att få en budget i balans. Sedan beslutet fattats har både politiker 
och tjänstepersoner träffat representanter från olika föreningar i Ryssby. Ett 
förslag om att införa bokbuss som ersättning har framförts från kommunen 
under dessa möten.

På kommunfullmäktige den 28 oktober 2019 beslutades om handlingsplan för 
IOP (idéburet offentligt partnerskap), som öppnar upp möjligheten för 
kommunen att genom avtal med föreningar eller sociala företag bedriva olika 
typer av verksamhet. Det skulle kunna vara en möjlighet att med hjälp av ett 
idéburet offentligt partnerskap driva biblioteket i Ryssby.

Uppdrag
Utreda möjligheterna till fortsatt drift av biblioteket i Ryssby med hjälp 
av IOP. Utredningen ska göras i samarbete med Barn- och utbildnings
förvaltningen eftersom biblioteket är beläget på skolan i Ryssby.
Arbetet med utredningen rapporteras första gången på Kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott i december 2019.

På dagens möte informerar förvaltningschefen om hur långt man kommit i 
arbetet.
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KFN § 13

Information från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas på dagens sammanträde:

© Minnesanteckningar Presidiemöte KS, MOB, TN, KOF 2020-02-10.

Juslerandes sign
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KFN § 14

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnas på dagens sammanträde:

• RF-SISU Smålands nyhetsbrev nr. 1 2020.
• Region Kronobergs överenskommelse angående Scensommar 2020.
• Region Kronobergs avsiktsförklaring gällande Teater 16's projekt 

Poddteater.
• Kommunfullmäktige 2019-12-16, §192, beslut om besparing inom 

arvoden och revidering av arvodesreglemente.
• Kommunfullmäktige 2020-01-27, § 12, godkännande av programarbete 

om särskilt boende, trygghetsboende och skolor på Harabergsområdet.
• Sjukstatistik 2019.

Justerandes sign


