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KFN § 47

Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger till en punkt om antalet badgäster på
kommunens utebadanläggningar.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) vill lägga till en punkt till dagordningen om antalet badgäster
på utebadet.

Justerandes sign
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KFN § 48

2020/KOF0042

862

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 fdial 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
barnen 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 bamkulturcentrum 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 nyttjandegrad 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.
Arbetsutskottets protokoll 2020-06-03 §29.
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KFN § 49

2020/KF0058

805

Förändring av bidrag till Berättarnätet Kronoberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att under år 2020 godkänna utbetalning av
de i avtalet nämnda 155 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Även konst-, kultur- och idrottsområdet är drabbat av Corona-pandemin. Många
arrangemang, föreställningar och program som äntligen skulle få möta en publik
skjuts upp eller ställs in. Bland annat har föreningen Berättarnätet Kronoberg
behövt ställa in årets Berättarfestival. Kultur- och fritidsförvaltningen ser en
möjlighet i att lätta på de negativa konsekvenserna för föreningen Berättarnätet
Kronoberg genom att använda redan utlovade medel till föreningen redan i år.
Förvaltningens bedömning och överväganden

Förvaltningen ser möjlighet i att låta de 155 000 kronorna som egentligen skulle
gått till lokalhyra, användas av föreningen i år med tanke på det rådande läget
och för att lätta följderna för föreningens ekonomiska situation.
Eftersom lokalerna inte är lösta än och dessa medel är avsatta för föreningen
vore det bra om dessa medel inte öronmärks till lokaler, just i år. Berättarnätet
Kronoberg säger att de väldigt tacksamt tar emot den hjälp de kan få och de har
en målsättning att under hösten jobba mer intensivt med sin verksamhet, om
föreningen kan få möjlighet till dessa medel.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27.
Arbetsutskottets protokoll 2020-06-03 §30
Skickas till
Berättarnätet Kronoberg
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KFN § 50

2019/KOF0052

867

Stipendier och priser 2020
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande personer tilldelas stipendier och
priser 2020:
2020 års pris till föreningsledare bam/unga tilldelas Johan Lindh.
5 000 kr går till Johan Lindh och 5 000 kr går till IF Troja-Ljungby damsektion.
Motivering: Johan Lindh visar ett stort engagemangför dam- och flickhockey.
För Troja Ljungbys A-lagdamer är Johan en uppskattad huvudtränare.
Omgivningen beskriver honom som en empatisk eldsjäl medförmåga att se alla
spelare. Hans omhändertagande personlighet i kombination med brinnande
intresse skapar trivsel och kämpariver.

2020 års pris för kulturprestation på 10 000 kr tilldelas Klister Ljungberg.
Motivering: Med ett brinnande engagemang sprider Krister kommunens
kulturarv på ett nytänkande sätt. Inte minst i hans arbete med att göra Cliff
Burtons minnessten till en turistattraktion. Han leder och guidar bussresor,
historiska guidningar till fots och föreläsningar om saker som rör vår kommun
historiskt. Han deltar i olika projekt inom kultur med sin positiva inställning och
har lösningsfokus. Han söker och finnerfakta och iblandföremål som visar nya
vinklar och kunskap om vår historia nu senast det gamla myntet som han fann i
en gammal väg i sin hemby Hörda.

2020 års pris för idrottsprestation på 10 000 kr tilldelas Riikka Sallinen.
Motivering: Riikka Sallinen var en av pionjärerna inom damishockeyn, hon
spelade sittförsta ishockey VM 1990 och då tog Finland en bronsmedalj. Med
en lång ishockeykarriär i bagaget valdes hon in i IIHF Hall of Fame 2010 och
hon kan även lägga till föreläsare i meritlistan. Som bosatt i Ljungby och aktiv i
HV71 är Riikka en förebildför damishockey i Ljungby och i Sverige.

Detta år har inga ansökningar till idrottsstipendium inkommit. Därför beslutar
kultur- och fritidsnämnden att det detta år delas ut två kulturstipendium.
Stipendierna är på 15 000 kr vardera
2020 års kulturstipendium tilldelas Kajsa Lindblad.
Motivering: Under sina 22 år har Kajsa tagit många musikaliska framsteg.
Ljungby Kulturskola, Estetiska programmet musik, förberedande musikalisk
utbildning vidfolkhögskolor och en treårig musikalartist-utbildning vid
Balettakademin i Göteborg. Ljungby kommun vill visa sitt stora stöd med ett
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stipendium som hjälper Kajsa att nå fortsatt framgång i kommande arbete och
på den nya praktikplatsen vid Göteborgsoperan och musikalen Cabaret.

2020 års kulturstipendium tilldelas Tuva Jönsson.
Motivering: Tuva har en stark vilja att utveckla sina färdigheter inom området
svenskfolkmusik dans och tradition. Efter gymnasiet hcir Tuva studerat svensk
folkmusik på fiol vid Malungs folkhögskola, den första folkmusikutbildningen
som startades i Sverige. Tuva har fortsatt valt att studera folklig dans vid Eric
Sahlström Institutet i Uppland. Med detta stipendium vill Ljungby kommun
uppmuntra till fortsatt utveckling och ge Tuva möjlighet att införskaffa sig sin
stora önskan om en ny fiol.

Jäv
Christer Larsson (SD) deltar inte i beslutet om kulturstipendium.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delar ut ett kulturstipendium, ett idrottsstipendium,
ett pris för kulturprestation, ett pris för idrottsprestation och ett pris till
föreningsledare bam/ungdom. Stipendierna och priserna delas ut i augusti varje
år. Stipendier och priser kan tilldelas personer, grupper, föreningar mer än en
gång. Stipendier och priser kommer att delas ut måndag 10 augusti 2020
Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar och nomineringar.
Arbetsutskottets protokoll 2020-06-03 §32.
Skickas till
Stipendiater och pristagare.
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KFN6 51

2020/KOF0026

812

Nämndinitiativ hinderbana
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämndinitiativet ska behandlas inom
ramen för redan pågående ärende om investering i skatepark/hinderbana/
parkour.
Sammanfattning av ärendet
Rut Björkström (KD) väckte ett nämndinitiativ på kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2020-04-22 § 37. Nämndinitiativet innehöll en placering av en
hinderbana i Kronoskogen, och menar att genom att investera och uppmuntra
våra invånare till motion, träning och rörelse så kan vi förvänta oss besparingar
för både psykisk och fysisk ohälsa.
Initiativtagaren yrkar:
Att en hinderbana placeras i Kronoskogen vid motions- och styrkeredskapen.
Att en hinderbana anpassas för både motionärer och elitutövare.
Att anläggningen förses med erforderlig belysning för att kunna nyttja
anläggningen under årets alla dagar.
Att Kristdemokraterna i Ljungby arbetar för att samtliga partier ska se de
positiva effekterna av mer lek och rörlighet och därför arbetar för att detta
förslag ska bli verklighet
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-05-06 §27.
Yrkanden
Dick Andersson (SD) yrkar avslag.
Matija Rafaj (S) och Rut Björkström (KD) yrkar att kultur- och fritidsnämnden
beslutar att nämndinitiativet ska behandlas inom ramen för redan pågående
ärende om investering i skatepark/hinderbana/parkour.
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Beslutsordning
Ordförande ställer Dick Anderssons (SD) avslagsyrkande och Matija Rafaj (S)
och Rut Björkströms (KD) yrkande mot varandra och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar att nämndinitiativet ska behandlas inom ramen för redan
pågående ärende.
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KFN § 52

2020/KOF0060

071

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet enligt AFS 201: 1 § 11. Uppföljningen ska dokumenteras
skriftligt. Uppföljningen sker genom att innehållet i olika delar av
arbetsmiljöreglerna jämförs med det arbetsmiljöarbete som faktiskt bedrivs.
Aktuell uppföljning ska genomföras i samråd med berörda fackliga
organisationer. Det som inte fungerar bra ska förbättras/åtgärdas omedelbart
eller tas upp i handlingsplanen.
Respektive chef, skyddsombud och medarbetare har gjort uppföljningen.
Förvaltningschefen ansvarar för att uppföljningen görs i samtliga verksamheter
och rapporterar resultatet till kultur- och fritidsnämnden. Samtliga chefer gör en
handlingsplan för att förbättra arbetsmiljöarbetet i respektive verksamhet.
Redovisning sker till förvaltningschef och samrådsgruppen för kultur- och
fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Verksamheternas blanketter för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmilj öarbetet.
Skickas till
Förvaltningens samverkansgrupp.
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KFN § 53

Antalet badgäster vid våra utebadanläggningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Matija Rafaj (S) tar upp frågan om hur många besökare vi tar in vid våra
utebadanläggningar och anser att man kan utöka antalet då andra kommuner inte
har dessa regler.
På grund av den rådande situationen med pandemin Covid-19 har verksamheten
efter gjord riskbedömning begränsningar på hur många som får vistas i
anläggningen samtidigt. Förvaltningschefen och anläggningschefen informerar
på vilka grunder man tagit dessa beslut.
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Ekonomiuppföljning till och med maj 2020
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för ekonomiuppföljningen till och med maj 2020.
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KFN § 55

Synpunktsstatistik januari - april 2020
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redogör för statistiken för inkomna synpunkter till och med april
2020. Rapporten samt detaljerad statistik läggs på extranätet.
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KFN § 56

Delegationsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningssekreteraren redogör för följande delegationsärenden:
•
•

Justerandes sign

Attesträtt för tillförordnad bibliotekschef Matilda Håkansdotter.
Utbetalade anläggningsstöd, hyresstöd, investeringsstöd, ledarutbildningsstöd, LOK-stöd, snabbstöd arrangemang, stöd till jubilerande
förening, större arrangemang och ungarrangör.
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KFN § 57

Information från presidie och rådsrepresentanter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas på dagens sammanträde:
•

•

Justerandes sign

Minnesanteckningar från presidiemöte 2020-05-18 med
kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och
kultur- och fritidsnämnden.
Johan Ederström (M) informerar från Brå's senaste möte. Minnes
anteckningar kommer senare.
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KFN § 58

Meddelande
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnas på dagens sammanträde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kommunfullmäktige 2020-05-25 §91 - Antagande av policy för alkohol,
narkotika, doping, tobak och spel om pengar.
Kommunstyrelsen 2020-05-12 §79 - Antagande av verksamhetsplan för
fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Kommunstyrelsen 2020-05-12 §82 - Antagande av verksamhetsplan för
upphandling och inköp.
Kommunstyrelsen 2020-05-12 §83 - Antagande av åtgärdsplan för
klimat och energi.
Kommunstyrelsen 2020-05-12 §84 - Revidering av verksamhetsplan för
resor och möten.
Kommunstyrelsen 2020-05-12 §91 - Beslut om utdelning från
Dahlinfonden.
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 101 - Beslut om att upphäva
verksamhetsplan för sociala investeringar.
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 104 - Revidering av verksamhetsplan
för klimatanpassning.
RF SISU Småland Nyhetsbrev nr 6 2020.
KLN 2020-06-11 §32 - Arbetsledning vid omfördelningar mellan
förvaltningar.

