
LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-09-22

1(15)

Kultur- och fritidsnämnden

Tid och plats Onsdag 22 september 2021, kl.08.15 - 1 1.00.
Kulturhuset Grand, Olofsgatan 18, Ljungby

Beslutande

Övriga
deltagande

Ulla Hansson (M), ordförande 
Rut Björkström (KD), 1 :a vice ordförande 
Matija Rafaj (S), 2:e vice ordförande 
Ann-Kristin Petersson (M)
Johan Ederström (M)
Gunnel Nilsson (C)
Pia Johansson (S)
Pia Johansson 
Ulla-Britt Storck (S)
Peter Malmberg (V) ersättare för Saga Sunniva Bergh (V) 
Dick Andersson (SD)
Christer Larsson (SD)

Anton Gera (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef 
Ann-Kristin Gunnarsson, förvaltningssekreterare 
Helena Persson, fritidsgårdschef 
Christer Karlsson, ffitidsstrateg 
Eva Jönsson, fastighetschef 
Johan Mansfeld, projektledare

Justerare Ulla-Britt Storck (S)

Justeringens
tid och plats Kultur- och fritidsförvaltningen måndag 27 september 2021, kl. 14.00.

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare Ulla-Britt Storck (S)

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-09-22

2(15)

Kultur- och fritidsnämnden

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

Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 22 september 2021 
Tillkännagivandet
publicerat 28 september 2021

Överklagningstid 28 september - 19 oktober 2021

Tillkännagivandet
avpublicerat

Förvaringsplats 
för protokollet

Underskrift

20 oktober 2021

Kultur- oci fritidsförvaltningen, Olofsgatan 10, Ljungby

Ann-Kristin Gunnarsson

Justerandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-09-22

3(15)

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendelista
Handlingsplan för uppföljning av medarbetarenkätens resultat 2021................... 4

Godkännande av handlingsplan för åtgärder gällande eventuella brister i 
frånvaro systemet...........................................................................................................6

Remissyttrande om förslag till nytt reglemente........................................................ 7
Förstudie gällande ombyggnad av reception och entré i kommunhuset..............8

Remissyttrande om policy för arbetet med bams rättigheter.................................. 9

Lidhult lyfter ansöker om medfinansiering till Boverkets statsbidrag till 
allmänna samlingslokaler.......................................................................................... 10

Uppdrag behovsanalys Ringbadet............................................................................ 12

Ekonomiuppföljning till och med augusti 2021..................................................... 13

Info från presidie och rådsrepresentanter................................................................ 14

Meddelande.................................................................................................................15

um
Justerandes sign



Sammanträdesprotokoll
2021-09-22

4(15)
Hl LJUNGBY 

........ KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 61 2021/KOF0074 800

Handlingsplan för uppföljning av medarbetarenkätens 
resultat 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen för uppföljning av 
medarbetarenkätens resultat 2021, samt översänder tjänsteskrivelsen till 
personalutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Vartannat år genomförs en medarbetarenkät bland Ljungby kommuns fast 
anställda. På grund av pandemin blev den något förskjuten och genomfördes 
våren 2021. Förvaltningen ansvarar för sammanställningen av resultaten, 
hanterar kommentarerna som framkommit i enkäten, resultaten presenteras för 
medarbetarna och att resultaten diskuteras och analyseras. På respektive 
arbetsplats väljer man tillsammans ut några områden som man vill arbeta vidare 
med och därefter görs en handlingsplan för uppföljning. Därefter redovisar 
förvaltningschefen de områden förvaltningen tänker arbeta vidare med i Fösam 
och nämnd. Förvaltningens handlingsplan ska redovisas på personalutskotten 
den 9 november. En sammanställning av hela kommunens resultat kommer att 
presenteras på Cesam och i personalutskottet i november. I kultur- och fritids
förvaltningen kommer den övergripande handlingsplanen redovisas på Fösam 
och i nämnd under september månad.

Förvaltningens bedömning och överväganden
I varje verksamhet på APT har personalen och respektive chef kommit överens 
om de områden som ska arbetas vidare med och att det görs en handlingsplan. 
Följande områden har identifierats:

Biblioteket

1. Hot och våld
2. Laganda och bemötande
3. Ser fram emot att gå till arbetet

Fritidsgården

1. Hot- och våld
2. Min arbetsplats kännetecknas av tillit och ömsesidig respekt
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3. Laganda 

Kvarteret Fritiden

1. Vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras
2. Min arbetsplats kännetecknas av tillit och ömsesidig respekt
3. Vet du vad du ska göra om du utsetts för diskriminering, trakasserier 

eller kränkande särbehandling i samband med ditt arbete?

Kulturskolan

1. Mål och måluppföljning
2. Medarbetarskap

Förvaltningskontoret

1. Hälsofrämjande aktiviteter och friskvård
2. På min arbetsplats behandlas motsättningar vanligtvis öppet och ärligt

Samtliga verksamheter i kultur- och fritidsförvaltningen

1. Hot och våld
2. Chef förklarar motiven till lönesättningen
3. Hälsa och friskvård

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-09.
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-08 §48.

Skickas till
Kommunstyrelsens personalutskott.
HR-avdelningen.
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KFN § 62 2021/KOF0062 042

Godkännande av handlingsplan för åtgärder gällande 
eventuella brister i frånvarosystemet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan 
över vidtagna åtgärder gällande eventuella brister i frånvarorapporteringen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har genomfört intemkontroll under 2020 i socialförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen. Kontrollen visade på brister i 
frånvarorapporteringen. Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder ska 
redovisa en handlingsplan för att åtgärda eventuella brister i frånvaro
rapporteringen. Handlingsplanen ska redovisas till HR-avdelningen senast 2021- 
08-20 och till kommunstyrelsens personalutskott 2021-09-07.

Förvaltningens bedömning och överväganden
I den föreslagna handlingsplanen finns en åtgärd om kontinuerliga stickprov för 
att se om det finns brister i kultur- och fritidsförvaltningens frånvaro
rapportering. Kultur- och fritidsnämnden har i sin egen internkontrollplan för 
2021 motsvarande åtgärd.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-27.
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-08 §49.

Skickas till
Kommunstyrelsens personalutskott.
HR-avdelningen.
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KFN § 63 2021/KOF0061 003

Remissyttrande om förslag till nytt reglemente

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och översänder 
det till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2021 beslutat om en översyn 
av nämndernas reglementen. Baserat på Sveriges Kommuner och Regioners 
förslag på reglementen har kommunledningsförvaltningen tagit fram en ny 
version av reglementen. Föreslagna förändringar är markerade med 
understruken text i bifogat underlag. Förvaltningen har gjort redaktionella 
ändringar utöver de föreslagna förändringarna som är gjorda från kommun
ledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-31.
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-08 §50.

Skickas till
Kommunstyrelsen.
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KFN § 64 2021/KOF0071 800

Förstudie gällande ombyggnad av reception och entré i 
kommunhuset

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudien och föreslår att programfasen 
inleds.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningen har en vision om ett mer öppet, modernt och tillgängligt 
kommunhus med en välkomnade reception. Samtidigt behöver tillgänglighet och 
säkerhet förstärkas. Turistinformationen som idag finns i förhyrda lokaler, ska 
enligt politiskt beslut flytta in en kommunal byggnad. Det bästa alternativet för 
dem är att vara i kommunhuset. Där kan de utveckla ett samarbete med 
receptionen som redan idag får en del av de frågor som är inom turistinforma
tionens område. Tillgängligheten och säkerheten uppfyller idag inte de krav 
man kan ställa på en kommunal reception. En god arbetsmiljö i den nya 
receptionen ska eftersträvas. I ett tidigt stadie i projektet bör en byggnadsteknisk 
utredning göras av de tekniska förutsättning för byggnaden.

Förvaltningens beredning

Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision. 
Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll.

Finansiering

Projektet finansieras via investeringsmedel.

Förvaltningens beredning

Förstudien har gjort i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, för att 
konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-02 samt förstudie. 
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-08 §51.

U155
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Skickas till
Kommunstyrelsen.
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KFN § 65 2020/KOF0061 003

Remissyttrande om policy för arbetet med barns 
rättigheter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till yttrande över policy för arbete 
med barns rättigheter och skickar det till kommunstyrelsen för vidare 
beslutsfattande.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått Policy för arbetet med barns rättigheter i 
Ljungby kommun på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.

Inom kommunen startades en bamrättsgrupp under ledning av kommun- 
ledningsförvaltningen. Då pandemin drabbade samhället begränsades 
förmågan att ägna bamrättsfrågan dess rättmätiga fokus och gruppens arbete 
tvingades sättas på tillfällig paus. Kultur- och fritidsförvaltningen ser med fördel 
att samarbetet i denna grupp återupptas under år 2021. Då syftet med policyn är 
att barnets bästa och barnets rättigheter ska vara ledande i planering, beslut och 
utförande på alla nivåer i organisationen är denna arbetsgrupp viktig. Genom 
denna grupp får förvaltningar den utbildning, samordning och ledning som 
behövs i arbetet. Då skapas goda förutsättningar att bamrättsperspektivet kan 
komma att genomsyra förvaltningarnas arbete. Barnrättsombudet och 
bamrättsbevakama i gruppen har ett intresse av att ta del av föreläsningar och 
goda exempel.

Kultur- och fritidsnämnden vill påtala vikten av att detta arbete hålls samman av 
kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-30.
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-08 §52.

Skickas till
Kommunstyrelsen.
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KFN § 66 2019/KOF0070 805

Lidhult lyfter ansöker om medfinansiering till Boverkets 
statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Lidhult Lyfter 200 000 kronor. 
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar frågan till kommunstyrelsen om beslut 
för resterande stödbelopp som maximalt uppgår till 336 160 kronor.
Det kommunala stödet utbetalas under förutsättning att föreningens ansökan 
beviljas av Boverket.

Sammanfattning av ärendet
Lidhult Lyfter ansöker om 1 787 200 kronor i statsbidrag för investering till 
allmänna samlingslokaler. Ett beviljande av stöd är grundförutsättningen till ett 
övertagande av stationshuset i Lidhult samt ombyggnation och standarhöjande 
åtgärder. En förutsättning för att Boverket ska handlägga ansökan är att 
kommunen beviljar 30% av det ansökta beloppet, vilket innebär maximalt 536 
160 kronor. Det kommunala stödet kan komma att regleras ner om Boverket i 
sin handläggning inte godkänner samtliga inlämnade ekonomiska uppgifter 
alternativt om de beräknade kostnaderna blir lägre.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Lidhult är ett brukssamhälle med ca 800 invånare, och som har mött 
socioekonomiska utmaningar. Med flyktingvågen 2015 har samhället haft stor 
inflyttning, vilket har resulterat i segregerade boenden med social utsatthet. 
Under 2016 lade den största arbetsgivaren i samhället ner sin produktion, vilket 
resulterade i 200 förlorade arbetstillfällen.

Samhällsföreningen Lidhult Lyfter startade 2018 efter önskemål från invånarna i 
Lidhult om en ideell kraft för att främja positiv utveckling av Lidhult. Lidhult 
Lyfter vill skapa tillfällen att mötas, samverka med andra föreningar och de vill 
arbeta med olika samhällsangelägenheter. En viktig sådan angelägenhet är en 
mötesplats. Lidhult har idag inga allmänna samlingslokaler. Det finns ett stort 
behov av lokaler för aktiviteter för och av ungdomar, utöver vad idrott och 
kyrkor kan erbjuda. Idéer för aktiviteter är inhämtade bland ungdomar och 
vuxna, som bor i samhället. Hösten 2019 bjöd Lidhult Lyfter in högstadie
ungdomar till ett ungdomscafé och workshop tillsammans med kommunala

"\ _________________________________________________________________________________
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politiker och tjänstemän samt aktörer för ungdomsverksamhet på andra platser. 
Resultatet blev en idésamling av vad ungdomarna i Lidhult vill.

Då kultur- och fritidsnämndens budget för denna typ av investering är begränsad 
till 200 000 kronor föreslås att hela det budgeterade beloppet beviljas till 
projektet. Detta då de presenterade åtgärderna i Boverketansökan är av vikt för 
föreningens övertagande av stationshuset och genom det ett förverkligande av 
verksamhet som når en bred målgrupp. Resterande belopp 336 160 kronor 
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-30.
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-08 §54.

Skickas till
Kommunstyrelsen.
Lidhult lyfter.
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KFN §67 2021/KOF0072 822

Uppdrag behovsanalys Ringbadet

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 
starta en behovsanalys av Ringbadet.

Sammanfattning av ärendet
En förstudie av simanläggningar Kv. Fritiden är beställd av kultur- och 
fritidsnämnden. För att få bättre förutsättningar till ett bra underlag för beslut 
enligt investeringsprocessen behöver samtliga utomhusbad tas med i förstudien 
simanläggningar Kv. Fritiden.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Kultur- och fritidsförvaltningen har i arbetet med Kv. Fritiden arbetat enligt den 
beslutade investeringsprocessen. Arbetet pågår i nära samverkan med fastighets- 
avdelningen som har det övergripande ansvaret för våra fastigheter.

Våra simanläggningar är anlagda på 1960 talet och i början av 1970 talet. Det 
gäller för Ringbadet, Kronoskogsbadet och simhallen i Ljungby. Det är vår 
samlade bedömning att ett beslut till investering i framtida badanläggningar ska 
ske mot bakgrund av de befintliga anläggningarnas tekniska status och behov av 
underhåll/renovering.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-02.
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-08 §55.

fusterandes sign



LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2021-09-22

13(15)

Kultur- och fritidsnämnden

KFN § 68

Ekonomiuppföljning till och med augusti 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens redogör för ekonomiuppföljningen till och med augusti 2021.
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Info från presidie och rådsrepresentanter

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnades på dagens sammanträde:

• Minnesanteckningar Brål 2021 -09-17.
• Brottsstatistik Brål 2021-09-15.
• Muntlig information från presidiemöte 2021 -09-20.
• IOP biblioteket Ryssby invigs idag 2021 -09-22.
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KFN § 70

Meddelande

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande lämnades på dagens sammanträde:

• KS 2021-06-08 § 109 - Förstudie idrottshall med mera Stensbergskolan.
• KS AU 2021-05-25 §94 - Datorer till nämnderna.
• RF SISU Småland - Nyhetsbrev nr 6 2021.
• RF SISU Småland - Nyhetsbrev nr 7 2021.
• Riksidrottsförbundet - LOK-stöder förändras 2022.
• Svensk scenkonst - Nyhetsbrev 6 2021.
• Svensk scenkonst - Nyhetsbrev 7 2021.
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